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•  BRUXELLES. Joi di
mineaţă, şeful delegaţiei 
române la lucrările Comi
siei Mixte Uniunea Euro
peană — România, dl Cris
tian lonescu, însoţit de dl. 
Gheorghe Prisăcaru, a avut 
o importantă întâlnire de 
lucru cu vicepreşedintele 
Comisiei Europene, sir

Leon Brittan, însărcinat cu 
afştcerijţe erimomlce exter
ne şl politică Comercială, 
întrevederea, desfăşurată 
la sediul Executivului co
munitar, a permis o tre
cere în revistă a proble
melor aflate pe agenda Co
misiei Mixte şi a 'Obiecti
velor strategice ale aceste
ia.

Interlocutorii au relevat 
„cursul ascendent şi pro
miţător" al dezvoltării re
laţiilor de ansamblu şi 
cooperării dintre Uniunea 
Europeană şi România, care

se
s#?-’ —

în actual»
-V.__— •
plasează

dinamieă de pregătire a 
celor şase ţări „asociate" 
din Europa centrală pen
tru integrarea şi aderarea 
la Uniune.

# NEW YORK. CoreeaA 
de Nord a cerut Adunării" 
Generale a O.N.U. să mo
difice termenii rezoluţiei 
prin care se cere Phe
nianului să accepte ime
diat inspectarea obiective
lor sale nucleare -- infor
mează agenţia Kyodo, re-

...
'  cepţionată de Rompres. Re
prezentantul nord-coreean a 
sugerat Adunării să ia în 
considerare acordul inter
venit între Coreea de Nord 
şi S.U.A., la Geneva, şl să 
procedeze la alcătuirea u- 
nui alt text de rezoluţie, 
care să conţină un limbaj 
mai puţin dur. - ^  : "

*-*-*-1-

sambata,
22 OCTOMBRIE

, •  Au trecut 294 de zile 
din an; au mai rămas 
71; '

•  1916. A murit I. G. 
SBIEREA (n. 1836), căr
turar bucovinean, is
toric al literaturii ro
mâne vechi;

•  1944. Este asasinat de 
nazişti 11. FUNDOIA- 
NU (n. 1898), scriitor 
avangardist de limba 
română şi franceză.

DUMINICA,
23 OCTOMBRIE

• Duminica a 23-a după 
Rusalii, Sf. Ap. Iacob, 
ruda Domnului; Sf. 
Ignatie patriarhul.

• 1843. S-a născut GRI- 
GORE II. GRANDEA

*—*—*—*—*— •_*—*—*

7m. fuşf), scriitor şi 
publicist român ;

•  1861. Se înfiinţează la 
Sibiu Asociaţiunea 
Transilvană pentru 
Literatură şi Cultura

• Poporului’ Ro m â n  
(ASTRA) ;

• 1894. A murit pictorul 
român GH. TATA- 
RASCU (n. 1818);

•  4957. A murit poetul 
MIIIAI CODREANU (n. 
1876), maestru recu
noscut al sonetului.

LUNI,
;?4 OCTOMBRIE

• Sfintele Muceniţe Are- 
ta şi Sevastiana;

• Ziua Organizaţiei Na
ţiunilor Unite, a căror 
cartă a intrat în vi-

• goare la 24 octombrie 
1945 ;

• Începe Zodia Scorpio
nului (24 octombrie — 
23 noiembrie);

• 1864. A murit poetul 
ANDREI MURESANU 
(n. 1816).

c o tid ia n  in dependent
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PREŞEDINTELE ION ILIESCU -  
MIJLOCUL MINERILOR

Participarea preşedinte
lui României, dl Ion Iliescu, 
la simpozionul naţional 
„Prezent şi viitor în acti
vitatea economico-socială 
a Văii Jiului" a prilejuit 
şefului statului şi efectua
rea câtorva scurte vizite 
în localităţi din acest mare 
bazin carbonifer al ţării, 
întâlniri cu mineri, cu alţi 
locuitori ai aşezărilor vizi
tate.

După alocuţiunea rostită 
la lucrările simpozionului 
amintit, dl Ion Iliescu a 
poposit scurt timp la iftina 
IjOnea—Pilier (azi sector

distinct al Exploatării Mi
niere Lonea), la barajul 
şi lacul de acumulare de 
la Valea de Peşti — unde 
a fost întâmpinat de lo
cuitorii Uricaniului cu 
pâine şi sare — şi la Ex
ploatarea Minieră Paro- 
seni.

Aici a fost primit cu' 
simpatie de către mineri, 
a coborât în abatajele de 
cărbune, unde le-a văzut 
condiţiile de muncă, apoi, 
în sala de apel a minei, 
le-a vorbit minerilor de
spre necesitatea continui
tăţii extracţiei de cărbupe
"T*-''* . • ? :« s.s.

— ca materie primă in
dispensabilă energeticii şi 
metalurgiei şi în deceniile 
viitoare —, chiar dacă va 
creşte producţia de ener
gie eldbtrică in centrale 
nucleare, a subliniat ce
rinţa dezvoltării şi mo
dernizării proceselor de 
extracţie a cărbunelui, îm
bunătăţirea condiţiilor so
ciale şi de viaţă ale mi
nerilor şi preparatorilor, 
ale tuturor locuitorilor 
Văii Jiului.

DUMITRU G11EONEA, 
SABIN CERBU

anunţ

•  Vând maşină de 
spălat din import cu 
12 programe de tele
viziune. 'f

! Un om de afaceri j
J Societatea comercială „Albalux CO“ SRL funcţio- * 
I nează în Brad mai de multă vreme. Ceea ce Vrem i 
|  să semnalăm este modul cum a înţeles această so-I 
J cietate ideeâ de investiţie şi dezvoltare. I
I , în apropierea gării oraşului, a baracă a coope-, 
î rativei stătea de mult timp nefolosită, încât locul de- J
| venise un fel de groapă de gunoi. A cumpărat-o de J
« la proprietar şi, cu credite de la bancă, a amehajat-o, i 
| încât totul arăta ca nou. Aici societatea a'deschis' 
, un depozit en gros pentru mărfuri alimentare de j 
| tot felul, cosmeticale, detergenţi, precum şi un ma- | 
J gazin propriu pentru desfacere cu amănuntul, ca şi o J 

centrală proprie pentru încălzire. I
„ Foarte important de subliniat mi se pare lirmăto- J
I rul aspect: societatea şi-a putut ridica, prin această | 

dezvoltare, la 20 numărul salariaţilor, din cariş. 14 cu * 
j carte de muncă, iar 6 cu contract de preştâţe de I
I servicii. 12 dintre cei 20 de salariaţi şe aflau nu,
î de mult în şomaj. Aşa a gândit şi a procedat în con- j 
{ secintă un om de afaceri. El se numeşte Vasile J 

ALEXANDRU JURCA, Brad |

I

* Alba. 
I

Covoarele turceşti şi milioanele
\

Preşedintele României, dl Ion Iliescu, in dialog cu- mineri de la mina 
Lonea — Pilier. ' ■

Ziua de nouă octombrie 
a căzut în acest an în- 
tr-0 duminică. Dar , nu 
pentru că a fost dumi
nică hu va fi uşor uita
tă de câţiva domni de 
culoare, pripăşiţi prin 
municipiul Deva cu afa
ceri. Nu, ci pentru că 
în acea zi s-a nimerit 
ca Poliţia Municipiului 
Deva să organizeze o a- 
riume acţiune. Şi s-a des
coperit O mare afacere 
ilegală cu covoare tur
ceşti. O afacere de mi
lioane. Dar să fim mai 
concreţi.

Prima care a trebuit să 
dea socoteală asupra pro- 
venienţei celor 24 de co
voare turceşti a fost Eca- 
terina Gabor. Are a- 
proape 50 de ani, iar de 
loc este din Sîngiorgiu 
de Mureş. Cu ce ? Doar 

ţ cu o dispoziţie de livra- 
l re şi un aviz de expedie- 
’ re scos din uz! A venit 
1 apoi rândul lui Oszcar 
i Vitan, din Zalău. Avea 
i şi el 20 de covoare, dar

documente legale nu. A- 
dică tot ceva formular 
scos din uz. Csaba Vi
tan a avut doar... 14 co
voare. Specialitatea lui 
erau Insă perdelele. Nu 
mai 'puţin decât 70 de 
bucăţi I Acolo, câteva su
te de metri. Pentru jus
tificarea lor a venit şi el 
cu un document scos din 
uz. Evident, nu a ţinut 
socoteala. Ultimii doi se 
numesc Ianoş Gabor. Au 
aceeaşi vârstă, 27 de ani, 
doar domiciliul diferă. 
Unul îl are în Gorneşti, 
judeţul Mureş, celălalt 
în comuna Ernei, acelaşi 
judeţ. Ştiţi câte covoa
re avea cel din Gorneşti? 
541 Celălalt — 20. Am
bii au însă aceleaşi for
mulare scoase din uz, pe 
care scrie că fumizorui 
este S. C. Rudobert — 
Impex SRL Reghin.

Şi acum câteva cuvinte 
despre Ianoş, din Ernei. 
Avizul de expediere pre
zentat de el avea ca be
neficiar pe Barcsa Rudolf.

A mai venit cu o copie 
xerox după o autoriza
ţie eliberată de primăria 
comunei... Gorneşti jş* 
acest nume (!?}. Nu a a- 
vut însă nici un docu
ment privind provenienţa 
covoarelor, aşa că...

în faţa poliţiştilor s-a 
legitimat cu un certificat 
de naştere pe numele de 
Barcsa Rudolf. Nu mai 
puţin de 24 de ore a 
susţinut în faţa poliţişti
lor că aşa îl cheamă şi că 
are autorizaţie familială 
pe acest nume. Degeaba. 
Verificările complexe la 
Bucureşti, la Direcţia E- 
videnţei Populaţiei, alt 
stabilit adevărul.

Când s-a tras linie şi 
s-a socotit, valoarea co. 
voarelor confiscate s-a 
ridicat la aproximativ 
10000 000 de lei. Şi asta 
este doar una din „afa
cerile" din umbră ale 
domnilor de acest gen,

: ; V. NEAGU

ÎN ACEST 
NUMĂR :

Cosânzeana 
Din lumea 
largă
Caleidoscop 
duminical 
Programul TV 
pentru " ‘ 
săptămâna 
viitoare.

•  „Omagiu lui Crişan". Du- 
miftică, 23 octombrie a.c., ora ■ 
13, în satul Crişan (Ribiţa), au 
loc manifestări dedicate unuia 
dintre cei mai cunoscuţi con
ducători ai răscoalei ţărăneşti 
de la 1784. Gu acest prilej 
va fi slujit un parastas, vor fi 
organizate un simpozion şi un 
program artistic. (M.B.).

„#■ Evidenţă contabilă. în Ha
ţeg, la blocul „Bucura — 1“, 
S.G. „Iorjaliv" SRL a deschis o 
unitate prestatoare de servicii în 
domeniul ţinerii evidenţei con
tabile a societăţilor comerciale. 
Prima unitate cu acest profil 
din oraş vine în sprijinul pri
vatizaţilor, asigurând ţinerea u- 
nei evidenţe operative şi cla
re. în acest sens, noua uni-" 
tate este dotată cu cele mai 
modeme aparate. (N. S.).
. •  Efective. Şi în comuna 

Băiţa efectivele de animale

sporesc. în prezent există 2 52# 
bovine, 2 300 oi, 2 540 porci şi 
57 de cai. Anul a fost bogat în 
furaje, oamenii au strâns toa
te roadele câmpului, aşa că 
există toaţe condiţiile ca ani
malele să treacă iarna cu bine. 
In afară de porci, evident, pe 
care îi aşteaptă Ignatul. (Tr. B.).

•  Fără puşti. Ioan Chereş, 
din Aninoâsa, a rămas fără două 
puşti de vânătoare pe care îe 
deţinea, de altfel, legal. De ce? 
Pentru simplul motiv că le ţi

nea după uşă, iar cartuşele pe 
cuierul de haine. Să nu fi ştiut 
că ele trebuie puse în siguran
ţă ? Puţin probabil- (V. N.).

•  , Ţuicarii. Tare mult le-o 
fi plăcut ţuica, din moment ce 
au trebuit să apeleze la vio
lenţă pentru a încerca să fure 
din locuinţa unui cetăţean din 
Tomeşti nu mai puţin decât 45 
de litri. Cei doi setoşi se nu
mesc Nicolae Colta, din aceeaşi 
localitate şi Ioan Gancea, din 
Brad. (V. N:).



i CUVÂNTUL LIBER

! Case si blocuri la
— Priviţi ce casă şi-a 

înălţat omuL Cu etaj. Vi
lă, ce maţi 

Asemenea vorbe calde, 
de admiraţie, le poţi auzi 
în Băiţa, satul centru de 
comună, dar şi în Lun
ca, Sălişte, Hărţăgani, 
Ormindea, Crăciuneşti...

Oameni harnici, recu
noscuţi- pentru vrednicia 
lor, dovedită ia mină, 
în cariere, la ciment, te 
multe alte unităţi

de ia ultimul etaj. La re
petatele sesizări ale ce
tăţenilor, ale Consiliului
local nu s-a răspuns, 
s-a luat nici o măsură— 
Şi toamna plouă, iarna 
ninge. Locatarii plătesc 
chirie, dar nu şi-, apa 
de ploaie a promisiuni
lor.

La blocul nr. 2 
tăm alte multe necazuri. 

_ A fost dat In folosinţă 
’eco. neterminat. Acum aproape

nomice din Brad, Deva, 
Gurabarza, ei au şi gos
podării proprii, bine în
temeiate. Acum, In plină 
toamnă, roadele câmpu
lui sunt adunate, iar 
multe suprafeţe au pri
mit sămânţa pentru re. 
coltele anului ce vine.

-—.Mărturie că cetăţe
nii satelor noastre mun
cesc mult si tai folos este 
şi £*ptul că îşi înalţă 
case noi sau le extind şi 
le modernizează pe cete 
mai vechi — arăta dl 
Nicolae Popa, vicepriroa- 
ruî ««nunei. Dacă rnul 
trecut am eliberat 28 de 
autorizaţii de construcţii, 
de la începutul acestui 
an am dat 23 de autoriza
ţii pentru construirea de 
case mă, anexe gospodă
reşti, modernizări şi 
extinderi-

La Băiţa au necazuri 
locatarii din cele două 
blocuri construite de 
R.A.G.C.L. mm.. Blocul 
nr. I, locuit de câţiva 
ani, are acoperişul plin 
de spărturi. Plouă te a- 
partamentele locatarilor

| ABONAMENTUL 
LA „CUVÂNTUL LIBER"'

1 Puteţi să intraţi In posesia ziarului nostru» % 
I mai ieftin decât kt chioşcuri prin efectuarea de J i

I abonamente. Costul abonamentului fa ziarul I * 
_ „Cuvântul liberi* Deva este de 1000 de Iei, plus I 

" taxele poştale. . , |

I

Concurs de creaţie

i
„Tânărul reporter"

Factorii poştali şi difuzării de presă efec- 
V tuează contractarea abonamentelor pe luna 
I noiembrie. Grăbiţi-vă ! Cel mai sigur mijloc dej 
I 3 intra in posesia ziar 'lui preferat este abo-S 
|  namentul. |

interesul|  Din dorinţa de a
5 ta» reflectarea ia pâinile ziarului » evenimentelor |

• .. .  -  ţ r f a n lo  Gali n v a n r t n  c p tn n ifif 'n fif»  * îa f t f t  *

I

I importante sau având 
I Cuvântul liber** organi 
* ŢIE PUBLICISTICA „TÂNĂRUL

o semnificaţie deosebita, ziarat * 
izează CONCURSUL DE CREA

I

doi ani.
— Există un proces- 

verbal întocmit . între 
RAGCL Deva, RAGCL 
Brad, Consiliul local şi 
Oficiul farmaceutic Deva
— beneficiar —, pentru 
a finaliza şî parterul blo- t 
cului, care este destinat j 
farmaciei. Dar eonstruc- J 
toni nu respectă clauzele ) 
stipulate în actul întocmit
— preciza dl viceprimar
Popa. Poate dacă se vor 
vedea puşi şr la ziar o 
să înţeleagă să-şi respec
te cuvântul dat sub sem- ţ 
nătură. }

...Vrednicii gospodari / 
înalţă case noi. Tot noi > 
sunt şi cete două blocuri ţ 
din centrul Băiţel, eon* , 
struite de specialişti te 
materie, de la R.A.G.CJL. ' 
Deva. Necazurile prici- \ 
nuite locatarilor sunt , 
veehi, de-o seamă cu blo. 
curile. Constructorii de ţ 
profesie n-au urmat pil- l 
da vrednicite- săteni care ^

V
*

si vaitfta cmfiscită

işf înalţă case traini 
Poate de-aeum încolo

GIL L NEGREA

Poliţia Municipiului De
va a sancţionat recent 
câţiva indivizi ce se ocu
pau cu schimb ilegal de 
valută. Pe lângă faptul că 
au fost amendaţi cu câte 
108000 de lei, unora le-au 
fost confiscate şi impor
tante sume în valută.

Bunăaară, de te.
Mircea Dcsia, care la 2# 
de ani a» avea altă ocu
paţie decât acest schimb 
ilegal, a» test confiscaţi 
296 de dolari. SWA şi 740 
de rnărcL Fără 50 de mărci 
a rămas şi VIorel Sîrb, iar 
Petru Mieodim Bozan, fără 
408 de mărci. Poate se 
vor linişti o vreme.

Chestiunea «te că, fără 
ajutorul cete care li cas
tă pe aesŝ tt .iadtrizf şi le 
oferă posibilitatea unor 
câştiguri facile, ei nu â r 
exista şi nici n-ar rezista. 
Este bine să se ştie M" 
legea sancţionează şi pe 
cei care beneficiază de ser
viciile bişniţarilor de va
lută. Cu câte 100 800 de

PORUMBUL C il MAI BUH
Descurajaţi şi descumpă

niţi oarecum de chel
tuielile. mari ce trebuie să 
le suporte, precum şi de 
greutăţile ce te întâmpi
nă cu valorificarea pro
ducţiei de porumb, deoa
rece cel care au realmen
te neVoie de acest produs 
nu dispun de banii nece
sari, iar apehii Ia credi
te bancare este foarte 
costisitor, producătorii a- 
gricoli se văd tetr-o mare 
dilemă, punându-şi între
barea dacă mai este sau nu 
rentabil să mai cultive 
porumb te primăvara vii» 
toare. Cumpănă stemei 
mai este încă vreme de 
limpezire a apelor şi de 
reflecţii pentru guvernanţi, 
care au declarat porum
bul cultură de importan
ţă naţională, dar preţul 
negociat nu oglindeşte su
ficient acest lucru, pre
cum şi de decizie pentru 
proprietarii de pământ care 
îşi vor face calculele de 
rigoare şi vor alege Căi
turile convenabile sub as
pect economic, aducem 
în atenţia celor intere
saţi o serie de aspecte le
gate de unele rezultate 
înregistrate în această 
toamilâ.

Pentru a veni în spriji
nul producătorilor agricoli, 
îndeosebi al cultivatorilor 
de porumb, ne vom refe
ri la câteva date concrete 
pe care ni Ie-a pus la dis
poziţie dl ing. Brutus Bo- 
eănieht, şeful serviciului 
Zonei montane din cadrul 
Direcţiei agricole judeţe
ne pentru agricultură şi 
alimentaţie, care de patru 
ani se ocupă de organiza
rea culturilor comparative 
cu hibrizi de porumb mar
ca Pioneer şî ea hibrizi 
româneşti. Datele se re

feră la rezultatele obţinu
te în toamna acestui an 
de către specialişti agri
coli şi proprietari de pă
mânt care au avut cultivat 
porumb în culturi com
parative in comunele
Orăştioara de Sus, Pui,
Sannizegetusa, Statâmâria- 
Oriea şi Certej, prezenta
rea rezultatelor obţinute 
pulându-i orienta pe cul
tivatorii din zonă să şi- 
leagă sămânţa cea urai pro
ductivă.

Deşi condiţiile climatice 
specifice acestui an, cu se
cetă prelungită te unele 
zone, au influenţat in mare 
măsură realizările, se pot . 
trage totuşi o serie de con
durii folositoare- Intre al
tele, este de menţionat iste
ţul că hibrizii marca Pio
neer dau rezultate nota
bile în condiţiile aplicării 
unor tehnologii adecvate 

privind amplasarea cul
turi», mecanizarea lucră
rilor. fertilizarea, respec
tarea densităţilor şi a epo
cii de semănat, precum şi 
întreţinerea corespunzătoa
re — în zonele cu altitu
dine de până la 580—600 
®I» Este bine ca toate a- 
ceste elemente să fie avu
te fn vedere, deoarece fie
care producător agricol se 
gândeşte să recupereze 
cheltuielile şi şâ obţină 
un profit cât de cât ac
ceptabil, ţinând seama că 
pentru un kilogram de 
sămânţă trebuie să plă
tească circa 2008 lei.

Pe lotul organizat de 
către dl ing. Petru Luca 
în oamtaia Orăştioaca ■■ de 
Sus, la hibrizii Ştire, Opti
ma, Helga şl Fundulea 
270, producţia medie •  
fost de 10223 — «a©  kg 
porumb boabe stas te hec
tar. La hibrizii Turda 2f0

i-Oriea, 
« 5185

lei au fost amendaţi .cu 
câtăv* vreme te urniri Eli* 
sa beta Gal-ambes, din De» 
va, asociat unic la &. Ol 
Liza Marehet Import e*- 
port SRL Hunedoare, Cor
nelia Gabriel Joca, ad
ministrator te S.C. „Gs- 
nexim** SRL Deva, Ioan

Concursul este destinat „tinerilor* in vârste de l 
« până ta 39 de ani, pe care B invităm să trimită pe * 
I adresa ziarului articole pe orice temă, la liberă sie-« 
I gere, redactate în manieră proprie. Materialele trimise I 
|  pentru concurs — emu se va desfăşura in perioada I , 
J octombrie — 31 decembrie IBM — V»r fi expediate | 
I prin poştă, purtând pe plic menţiunea „Pentru eon- * 
*cursul „Tânărul reporter**. ; : |
I Mat'
»cate. După 
J de Consiliul de 
|S.A. va atribui

vor dovedi calităţi vor fi publi- 
concursuiui, un juriu desemnat 
istraţie «I S.C. „Cuvântul liber** |

I

ţtomecanic la 
®BL Deva şi Oamdiu A-

Agroservice 
ftwUfTîn . ,

rfrlan Herban, siudent te

Deva.
Nu ar fi rău ca şî alţii 

să îa aminte la acest 
lucru ! |V, H.).

f
r9
If

oarele premii:

I — 100000 Iei 

K -r  75000 lei 

•  PREMIUL DI — 50000 lei 

m 2 MENŢIUNI—* 15 000 Iei (fiecare) 
Câştigătorii concursului (având studn liceale <t

putuo1 paniCrPw HI SvltîCflw **»
I ante eventual concurs pentru angajare ca reporteri ia I 
» sterul «ostru.

I. 6 ” 
l

t■ •# ■- 

' v
l

In zilele de 20—24 oc- 
Devib fi

i r
j *
I din 
j roci.

- şi Turda 215 recolta a fost 
de 7731 şi, respectiv, 712* 
kg boabe la hectar, CB 
menţiunea că densităţile la 
recoltare la aceşti hibrizi 
rt-au depăşit 47(Wă ptşnte 

;îte-';'6ă, ; ■ inferioare- cU 
3000—24 000 celor realizate 
la hibrizii menţionaţi an- 
terlor, precum şi in con- 
chţiite unui regim de pre- 
ci pi taţii apropiat anilor 
normali.

In consuna Certej, pe 
lotul dlui Nicolae Cîm- 
pean, cele mai bune re
zultate s-au înregistrat la 
hibridul Elan — 10201
kg/ha, producţia fiind a- 
proape dublă faţă de cea 
obţinută la Wbririi Turda 
215, Stira şi Dea.

Dintre cei 1 hibrizi cul
tivaţi în aceleaşi condiţii 
pe lotul comparativ din 
comuna Sîntâmăria*t 
s-a detaşat Dea, cu 
kg boabe/ha, superior cu 
408—2300 kg/ha celorfalţi 
hibrizi. Tot hibridul D«a 
s-a remarcat şi la Sarmi- 
zegetusă, unde s-au reali
zat 6786 kg boabe/ha, iar 
Ia Pui Ia hibrizii Stîra 
şi Elan, rezultatele au fost 
superioare cu 1800 — 228® 
kg/ha faţă de ceilalţi 6 
hibrizi folosiţi.

Având în vriiăre că , : a-; -' 
ceste date sunt suficient de 
ccmcludente asupra poten
ţialului productiv al se
minţei, este bine ca toţi 
cultivatorii de porumb din 
zonele respective să ţină 
seama de rezultatele expe
rienţelor organizate pe 
loturile comparative şi, 
te raport de posibilităţi, 
aft se orienteze spre ale
gerea şi cultivarea celor 
mai valoroşi hibrizi.

*te de gen ale: S.C.i 
ţ̂ Aedifica** Carpaţi SA. I  
l Bucureşti, &C.
; mte“ S.A. BevaT SE  *
' C M C. SJLL. RucureşU,* 
I „Ditar* SA. Arad, JB-? 
l»a“ Timişoara, S. C  T 
tFazeka* SJU» Tunte,? 
î S.C. JMacrna* S-A. De» •
• va, SX.
• Baia l |
• MinteHI 
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 ̂ CONCURS AL DIRI6INŢIL0R 
Şl FACTORILOR POSTAU

- Abonamentul la ziare şi reviste este instru-! 
meatul cel mai sigur şi mai eficient al fledi-î 
rui om care vrea să fie permanent bine in
format Iar noi dorim să-i informăm cât mai fe-| 
pede şl cit mai exact pe tot mai mulţi dintre! 
cetăţeni* judeţului nostru-

Ca urmare, in perioada iunitor octombrie;
— decembrie 1994. redacţia ziarului „Cuvântul! 
liber14 Deva. împreună eu Direcţia de po^ăj 
Hunedoara — Deva. organizează un nou

CONCURS AL IHR1GINŢ1LOR OFIC II; 
POŞTALE Şl AL FACTORILOR POŞTALI 

din toate localităţile judeţului nostru. 
Singurul şî principalul criteriu va fi:
#  numărul de abonamente contraetate u . 

fiecare lună, in funcţie de numiiraf de lorzi 
teri iRa fiecare seetor sf de t e ă f e t  tor n*«

i „ManmmiaaT SA. OL
; meria, Agmtţia• dă re-
j prezentare e 
, „Neguţtete* — rere reb
* prezintă în Ron
* multe sărietăţi rsmirr
\  ciale de profil din Ita-
• fia.

tn iama clasamentului final, intoemlţ se
parat pentru diriginţl şi factori s* separat pe

r  B MOVqf acordate;tru zonele urbană şi rurală, 
următoarele premii :

Locui I: 50000 DE LEI; Locul li: 40000; 
DE LEI; Locul DI: 30000 DE LEI

Noi Ie dorim succes tuturor colaboratorilor] 
şi prietenilor din cadrul Direcţiei de Poştă; 
Hunedoara — Deva !

NICOLAE

Conenrs foto cu premii
1994, ziarul «Cuvântul liber” Deva or
ganizează un n»u concurs de fotografii

mr fi
ziaru- 

<a

Poate orice fotograf 
cu fotografii 
Ia 18/24. 

m  repreareta 
portrete,

alb-

«  a

trast.

Numărul
pe teu*. (în total, teci, 15). 

maxim — netimltai
.» .f  —r '

Cete mai bune fotografii 
publicate periodic in coloanele 
Iul nostru ş| vor fi plătite 
rtteter în vigoare.

Pentru cele mai bune fotografi» se 
vor acorda următoarele premii:

PREMIUL I: 60 000 de tei; 
PREMIUL, AL II-LEA: 50 008 de lei; 
PKEMlUfi AL lir-LEA: 40000 de tei
Vor mai fi acordate trei menţiuni a 

câte 20 000 de Iei.
La prima corespondenţi trimisă, 

ia concurs sft ae 
cuprinzând 

(numele şi
sta, profesia, nr. telefon etc.j.

r«*r*̂ *



Pentru cititorul avizat, 
care urmăreşte sistematic 
dinamica apariţiilor edi
toriale, sunt evidente fii 
ultimul timp două feno
mene. Primul este pier
derea de teren pe care o 
înregistrează literatura 
comercială, ^de consum*, 
în favoarea literatorii 
autentice, a cărţii de sub
stanţă. Situaţia era #  
altfel •- previzibilă iar min
ţile lucide au şi prevăzu
t-o : după proliferarea 
fără precedent din primii 
mii postrevoluţionari, car
tea comercială trăieşte 
acum un metil, revenind 
in fundalul vieţii cultu
rale, unde e locul pe cam 
fi deţine fii mod firesc in 
toate culturile libere. Ea 
va existe şi fii continua
re. dar departe de a 
mai avea importanţa a, 
pa rentă care i-a speriat 
pe unii. tn acelaşi timp 
va creşte, chiar şi canti
tativ, însemnătatea lite
raturii artistice, eseistica, 
filozofice, ştiinţifice. Ceea 
ce se poate constata din 
simpla enumerare a apa
riţiilor ultimelor luni, 
printre cam cărţile de 
valoare deţin ponderea 
cea mai mare. Al doilea 
fenomen la care rnă refe
ream este căderea fii 
dizgraţie a romanului, lo
cul lui printre preferin
ţele cititorului fiind luat

CONTRAPUNCT amintiri în dialog
deopotrivă de literatura 
documentară, de infor
mare, şi de literatura 
autoreferenţială; jurnale, 
memorii, confesiuni. Ex
plicaţia e mal comple
xă şi ar merita discuta
tă cu alt prilej. Ceea ce 
vreau să semnalez acum 
cititorului este apariţia 
recentă. In contextul de 
mai sus, a unei cărţi 
din ultima categorie, a 
memoriilor — confesiuni, 
o carte care merită, fără 
teama de exagerare, epi
tetul de senzaţională.

Amintiri fii dialog (Ed. 
Litera, 1994) este iş 
carte deosebită in primul 
rând prin aceea că, deşi, 
cum o spune şi titlul, e 
o carte de amintiri, a 
scrisă de doi autori care 
recurg Ia un dialog 
sul getteris, trimiţ&ndu-şi 
alternativ, şl apoi pubil- 
cându-le, capitolele căr
ţii. Ei sunt Matei Căli- 
nescu şi ton Vianu, Pri
mul dintr-o familie stu
foasă, aparţinând bur
gheziei de mijloc, poet, 
prozator, critic literar şi 
fii cele din urmă exilat 
in S.U.A, unde ajunge 
profesor Universitar. 'Ce
lălalt, fiul profesoralul 
academician, esteticianu

lui şi criticului literar 
Tudor Vianu, a studiat 
intâi literele, aptă me
dicina, ajungând medic 
psihiatru, exilat şi el în 
anii *70 şi stabilit în El
veţia. Amândoi născuţi 
In 1934, crescuţi intre 
cărţi, în coltul lecturii, 
deveniţi personalităţi no
torii ale elitei noastre 
intelectuale, cu un acut 
sitnţ al observaţiei şl o 
impresionantă capacitate 
de analiză atât a pro
priei lor deveniri, cât 
şi a mediului lor de re
ferinţă. Iar cum, In cea 
nşti mare parte a evocă
rii lor, acest mediu a 
fost mediul dictaturii co
muniste, cartea se consti
tuie, dincolo de valenţe
le ei memorialistice, pu
ternic colorate afectiv, 
şl intr-o revelatoare 
radiografie a- mecanisme
lor opresive ale regimu
lui totalitar, aşa cum ele 
au acţionat asupra pro
priilor lor conştiinţe, de- 
terminându-le fii cele din 
urmă exilul. Nu se poate 
scrie o asemenea curte 
în colaborare fără ca 
filtre autori să existe ..O 
puternică afinitate,. Ma. 
tei Câlinescu şl ton Via
nu nu numai că au fost

colegi de liceu şi prieteni, 
dar au aceeaşi formaţie, 
aparţin aceleiaşi familii 
spirituale, au aceleaşi as
piraţii. Până şi stilul lor 
e oonfratern, caracterizat 
prin acelaşi clasic echili
bru, prin aceeaşi ele
ganţă a limpezimii care 
duce la tot pasul la for
mulări memorabile, cu 
certe virtuţi aforistice -. 
„Nu există libertate Oră 
respectul pentru persoa
na fizică -— scrie/ -de 
pildă, îmi Vianu — după 
cum nu există democra
ţie fără respectul cuvân
tului". Alteori sunt for
mulate dubii a căror dez
legare devine incitantâ 
pentru cititor: „Nu-i oare 
„omul nou” — se întrea
bă Matei Câlinescu i -  
prinripala cauză a neaş
teptatelor dificultăţi so
ciale, a conflictelor etni
ce şi mai ales a inimagi
nabilei corupţii care ca
racterizează perioada de

uismului ca sistemV .
Alături de Jurnalul fe

ricirii ăl lui N. Steinhardt 
şî dă memoriile lui 
Vladimir Nabokov, aceste 
Amintiri în dialog alcă
tuiesc una dintre cele 
mal importante cărţi 
autoreferenţiale me ulti
milor ani.

SADO CIOBANII

•  A inabil-ă, adj., priete
nos, binevoitor; politicos 
(fr. tnmable, lat. amabili*):

I. ton a fost întotdeauna 
amabil cu noi.

•  Amiahit,-ă, adj. (fran- 
ţuzism), înţelegător, prie
tenos ; binevoitor. ţAdver- 
bial) prieteneşte (fr. amia- 
bie):

1. Nicolae este la fel de 
amiabil cu colegii lui ca 
şi Ion.

Se observă sinonimia- ce
lor doi termeni uzitaţi mal 
sus. Diferenţa fii pronun
ţie şi scriere este redată 
prin «prada 1 In {dus fii oet 
de-al doilea termen, In 
pGBdfte mediană, nud exact, 
în priteâ silabă.

•  Kwmimrar.-ă. adj. (fiirj 
cu caracter de roman, pro
pria romanului, ■' fantezist, 
imaginar (fr. taottnşsqwl 

1. Finalul romanesc ' al 
creaţiei literare respecţi-

Din tainele limbii
ve ■ ne-a incitat işteread 
pentru lectură.
.. •  Rom&aesc,-ească, adj., 

rin» aparţine României sau 
populaţiei ei, privitor Ia 
România sau ta populaţia 
t i
. {Ca npr.) “p r ii  »«nă- ■ 
nească =* numele oficial al 
Munteniei (şi Olteniei) până
la unirea principatelor.

(Substantivat, $,) limba ro
mână (var.: românesc,- 
aască, adj.) — român -f
sut — cri:

t  TrifiotoeuT triritatete 
flutură mândru fii zarea 
albastră.

Ultimii doi■ termeni. enu
meraţi mai sus schimbă 
-in stxuptura lor morfolo
gică şi lexicală, de gen

CULTURA ŞI TINERII
în Deva nu există un. teatru, o operă. Singura 

posibilitate de Conectare ! la pulsul culturii, în afa
ră de mijloacele mass-media, rămâne Cinematogra
ful. Discutăm cu doamna prof. Mihaela Tarnovschi, 
responsabila cinematografului „Patria*1 din Deva.

— Care sunt filmele preferate de tineri ?
— Filmele de- acţiune, genul SF şi comediile. 

La Deva filmul despre sex nu este un succes ime
diat. în general tinerii reprezintă majoritatea spec
tatorilor.

— Cum vedeţi, în acest context, rolul educativ
al cinematografului ? ,

— Atâta vreme cât este agreat acest tip de film,
noi considerăm că el dezvoltă fantezia şi imagina
ţia. - . . .

— Care a fost filmul cu cele mai mari înca
sări ?

— Anul acesta a fost „Jurassic Parii", cu aproa
pe 9 000 de spectatori, urmat de „Doamna Doubt- 
fira“ şi „Familia Flinstone" , cu peste 6 MW spec
tatori, ■ ■ _ .■ ■

— Este cinematograful „Patria** rentabil ?
— Este printre cele mal rentabile din judeţ.
— Cura vă explicaţi această rentabilitate In 

contextul crizei actuale?'
— Este unicul cinematograf din Deva şi tinere

tul din acest oraş nu are alte posibilităţi de diver
tisment. O altă cauză este repertoriul — Intre pre
miera internaţională - şi cea de aici există o dife
renţă de. două-trei luni celmult.: ‘

— Care este audienţa la filmele româneşti Şip
ultimul an ? . - Ps; i

— Ceva mai mulţi spectatori la „Căderea ţ&n-
stantinopolului". în general, filmul românesc nu 
prea are audienţă. CsX**':./ '-: :

' — Cum staţi cu publicitatea?
— Tineretul apreciază materialul publicitar, afi

şele şi pozele expuse fac un real serviciu filmelor 
în sine. Ne mai ajută presa şi televiziunea locală.

La ieşirea din cinematograf un grup de tineri 
aşteaptă.

■ Care este actorul vostru preferat?. .-.vi;
.... — Jean Claude Van Damme.

Tot e bine că există şi In Deva un cinema
tograf- Tinerii preferă filmele uşor digerabile.'. 
Oare de ce? Poate ca’uta un refugiu; o scăpare din - 
cotidian. ' • . .

CIPBIAN NICHEL

şi caz nominativ — acuza- pentru a obţine pe cel
tiv, la singular şi plural, de-al doilea cuvânt); ro-
următoarele sunete şi lite- maneşti — româneşti (al
ic, după cum se observă temanţa vocalică a/â în
din exemplele următoare : silaba a doua a cuvinte-
ramanesc — românesc {al- lor). Sensul celor doi ter
ţe manta vocalică a/â' in meni este diferit Ei au
silaba a doua); romanesc! fost prezentaţi la .genurile
— românească (alternanţa masculin şi feminin; ,'^nu-
vocaiică a/â in silaba a merele singular şî plural,
doua, plus intercalarea vo-, cazurile nominativ — 
calei a între sunetele şi zativ.
literele e şi s în silaba a
treia a primului cuvânt, VALENTIN BRETOT1EAN

Un moment de spiritualitate românească
Ediţia recent încheiată 

a Târgului meşterilor 
populari găzdidt de ora
şul Deva. a constituit un 
moment însemnat In via
ţa culturală a judeţului 
nostru. Prezent la ma
nifestare, dl Nicolae Pur- 
cărea, preşedintele Aso
ciaţiei creatorilor popu
lari din România, pe-a a- 
cor-dai în exclusivitate ur
mătorul interviu.
) Di PureSfea, v i a-, 
flaţi In postura fericită 
de creator popular şi, 
deopotrivă, preşedinte al

Căruţa meşterilor populari din Găstiu.

asociaţiei care reuneşte 
pe toţi meşterii populari

•■âht. BSmfcsia. Cum s-a 
reuşit înfiinţarea acestei 
•rgânizatti?

— De ani şi ani parti
cip la expoziţii, la târ
guri ale meşterilor popu
lari, am cunoscut mulţi 
creatori pe care am în
cercat să-i aduc intr-o or
ganizaţie de creaţie. în 
timpul regimului ceauşist 
ou am reuşit acest lu
cra. Amu, după revolu- 
ţie, am ajuns să Înfiin
ţăm această asociaţie, mai 
precis în anul 1992, ce 
reuneşte toate meşteşugu
rile : cioplit, sculptură in 
lemn, ţesut, olărit, îm
pletituri, feronerie, pictu
ră naivă, icoane pe sticlă

' etc. In asociaţia noastră 
sunt reuniţi peste două 
sute dintre cei mai cu
noscuţi meşteri populari 
din ţară Sediul ei este la 
Sibiu unde fiinţează un 
cunoscut muzeu al meş
teşugurilor populare. Aici 
a luat fiinţă şi o Acade
mie de Artă Populară ca
re acordă calitatea de
membru creatorilor cU
rezultatele cele mai bu
ne.

— Ce părere aveţi de
spre Târgul meşterilor 
populari deschis la Oeva 
ia organizarea Inspectora

tului Judeţean pentru 
Cultură şi Centrului Ju
deţean al Creaţiei Popu
lare ?

— Este un act de cul
tură, dar şi de mare cu
raj pentru organizatori. 
In aceste timpuri în care 
elementul material predo
mină, se încearcă totuşi 
organizarea aceste! mani
festări care reprezintă un 
moment însemnat de spi
ritualitate românească. Pe 
lângă faptul că reuneşte 
creatori din mai multe 
judeţe ale ţării, târgul 
constituie un prilej de 
educaţie, demonstrând ce
lor de azi că neamul ro
mânesc a existat în isto
rie şi prin profunde acte 
de cultură. Tradiţia este, 
în ultimă instanţă, isto
rie. Fără pecetea de cul
tură a diverselor perioa
de istorice, un neam nu 
îşi poate exprima iden
titatea, specificitatea. Şi, 
credem, că privind prin 
această prismă, trebuie să 
se acorde culturii, tra
diţiilor mai multă aten
ţie din partea factorilor 
responsabili, a agenţilor e- 
eonomici, a statului In 
ultimă instanţă- Aşa cum 
mărturisea Nicolae Băl- 
eescu, fiecare naţie îşi 
are misiunea sa evanghe
lică de a crea. Şi crea

ţia unei generaţii trebuie 
dusă mai departe de o 
altă generaţie.

— Aşa ciob aminteam, 
dle Purcârea, dv sunteţi 
şi m  apreciat creator 
popular. Ca ce vă prezen
taţi la acest târg ?

— Cu sculptură in 
lemn. Am expuse : un 
podişor (lingurar) din 
lemn sculptat reunind mai 
multe linguri, de aseme
nea, sculptate cu diver
se motive populare spe
cifice Ţării Bîrsei. Se mai 
află expuse sărăriţe, edu
ce. cutii de brici, pece- 
tar (pristolnîc) ce se a- 
plică pe prescuri sau pa
rastase cu însemnele cu

noscute, un tipar de caş 
In general, gama obiec
telor ce îmbogăţesc gos
podăria ţărănească.

Se cuvine menţionat din 
partea reporterului - că 
obiectele etalate de crea
torul Nicolae Purcârea 
sunt meşteşugit lucrate 
constituind o adevărată 
splendoare în îmbinarea 
motivelor populare, în fi
neţea execuţiei. Nu e de 
mirare că un asemenea 
om a fost acceptat de res
tul creatorilor populari 
din ţară în fruntea aso
ciaţiei lor profesionale.

M1NEL BODEA
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v CUVÂNTUL LIBER F

J Katin — un loe de 
1 pelerinaj pentru 
! victimele despotismului

lu m e a  la r g ă

Pădurea de tristă me
morie de la Katin va de
veni un loc de pelerinaj 
pentru victimele totali-

}
' '

scheletele a încă, cei pu- \ 
ţin, 6900 de ruşi, exeeu-  ̂
taţi cu un glonţ de pistol 1 
în ceafă, atunci cana nu >

* 1 Ultimul tar va fi i 
reînhumat cu onoruri j

La hotarele credibilului 
un portavion din gheaţă

ţarismului - şi un parc al aveau „prudenţa" să \ 
„căinţei internaţionale", moară în urma bătăilor 1 
Ruşii şi polonezii au că- suferite, , |
zut de acord să dedice în 1939. când Gestapoul t 
reculegerii ceea

n a ţio n a le !

dedice în 1939, când Gestapoul . 
ce a a declanşat „curăţenia et- ţ

fost abatorul NKVD-ului, nică“ în partea din Polo- 4 
poliţia secretă a lui Sta- nia ce-i revenise la im- 7 
lin: Katin, pădurea in părţeală, sovieticii nu ) 
care în 1939 sovieticii au s-au lăsat mai prejos, ţ 
masacrat mii de‘ ofiţeri procedând la eliminarea i 
polonezi capturaţi după o- „.duşmanilor de clasă" ) 
cuparea poloniei pe baza din partea lor. Toţi ofiţerii ţ 
protocoalelor secrete ale armatei şi poliţiei poloneze 4 
paietului semnat de Rib- au fost exterminaţi —- în / 
bişgtrop şi Molotov. îni- total 22000 persoane. Or- y

| Rămăşiţele pământeşti ale ultimulitî ţar al ruşi- * 
Mor, Nicolac al II-lea, asasinat In 1918 din ordinul |  
I bolşevicilor, vor ii înhumate ta primăvară în cate- *
* drala „Petru şi Pavel" din Sankt Petersburg. ţ
I Conform informaţiilor difuzate de o organizaţie *
* monarhistă locală, ceremonia, care se va bucura de |  
| toate onorurile cuvenite unui şef de stat, ar urma să * 
J aibă loc la 5 martie, dar autorităţile susţin că încă j
Ise mai poartă discuţii în jurul acestui punct La în-1 

humare va asista întreaga familie imperială, in frunte J 
j cu Marele Duce Georgi Romanov, moştenitorul legi- | 
| tim ar tronului, dacă ar fi ca Rusia să revină vreo*» 
- dată la monarhie. In urmă cu câteva săptămâni o co-1 
| misie, de experţi ruşi şi britanici a afirmat cu cerţi- *

I ■■ ■■ . .'i. • , ’ , . r'__ ,. . , . , _... - ; _ , ,  i . *uun,f ca nmurue umane aeseuptrrne 111 iiniyui unui i
4 "^**1 de externe.al ~ dmul̂ de_ execuţiei a -fost , j săpături la Ekateriemburg, localitatea din Urall în 
\ n * * *  ?a?ste *  Un> de Bena, fund con-• I care în ^  16/n  Tulie a avut loc masacrarea jtrasemnaţ de cele 

înalte autorităţi
mai
ale

4 unit SfcviCtice. 
i 13» «pisod înfricoşător,
) lămurit abia în U.R.S.S ^nşlusiv de Sta-
 ̂ lSMLetenf n°ua Federaţie Ln Şi de. Moloţov, Pţjţ

i
R u s *  s admis accesul la mele ştiri despre acest 
proprîile-i arhive. masacru datează dm a-
F M -t -î „ pnlie 1943. Dar StalmSăpaturi e efectuate re- H urmaşii lui la Krem-
cent au dus la P __ jin au negat cu inverşu- 
pletare a imagimi despre nare orice implicare so- 
acest loc de coşMa , yietică, susţinând că exe-
ducand la lumină noi ca- cuţi51e datează din 1941, ' ;
d?vre. S-a aflat astfel ^  (Jupă #-
fa Pădr a, bleetemataf^  giunii de către germani. 
iâ?e^*Sm0l1nSk Abia în 1990 Gorbaciovfolosită pentru execuţii ^ unGaşte adevărul şi
zeci şi zeci de a n . abia acum noile autori-
mele cadavre datearf din ^  [Je Ja Moscova au ac.
1907 şi trebuie cautate ceptat să permită accesul 

i . pe agenda de „operaţiuni ja documentele referi- ‘ 
1 secrete" ale poliţiei ţa- toare la această barbarie 
ţ rişte. -Apoi CEKA lui programată, instituind to- 
4 Dzerjinski a preluat moş- todată o comisie de an- 
J tenirea, folosind locul chetare a crimelor îiri- 
i pentru Echidarea „contra- potriva umanităţii comise 
\ r«u«hiţi*narilor“ la In- de poliţia stalinistă. De 
i cepnttll anilor ’20. asemenea guvernul rus
? : Luând la rându-i con- s-a declarat dispus să 
j dmsnrea serviciilor de se- contribuie cu 10 milioane 
( ::eisiihte sovietice, La- de dolari la realizarea a-

• nu putea 
Oritejst continuării 

va completa 
la Katin cu

menajărilor necesare pen
tru a transforma pădu
rea Katin într-un memo
rial al căinţei. '

s tudine că resturile umane descoperite in timpnl unor |

| ţarului şi a unei-, mari părţi a familiei'acestuia, apar
ii'J ţin lui Nicolae- al II-lea.

în timpul dramaticei în. 
cleşţări cu Gerinania na
zistă în al II-lea război 
mondial. Marea Britanie a 
luat în serios examinarea 
unui proiect aparent bi
zar: folosirea gheţii ca ma
terie primă pentru con
struirea de gigantice port-, 
avioane. In cele din urmă 
însă el nu s-â realizat de
oarece, după un an de s.u. 
dii, cercetări şi experimen
tări complexe, a prevalat 
punctul de vedere al par
tenerilor americani, con
form căruia era poate pre
ferabil să se continue eu 
navele tradiţionale, meta- 

.lice. ’-'-i-'; - : '
Ideea portavioanelor din 

gheaţă aparţine unuf ex
centric şi genial matemati
cian, Geoffrey Pyke, con-

GERMANIA. Castelul Moritzburg, construit 
şi un muzeu baroc.

în stil baroc, care adăposteşte

wwwtrwwwwwywww

Ciuma — un remember necesar
Asia de sud-est a fost 

din totdeauna epicentrul 
mondial al ciumei. De a- 
colo valurUe epidemiei s-au 
abătut periodic asupra E- 
uropei şi a bazinului Me- 
dites®1»®!- Până şi în Tal- 
mud, vechiul text sacru 
al evreilor, este citată o 
contaminare ucigătoare pro
vocată de etuma „impor
tată'* di» Căllent- Dar pri
mul adevărat earnagiu e 
cel din 1348—1351: 30 de 
milioane de morţi într-o 
Europă a cărei populaţie 
nu depăşea la acea dată 
100 de milioane. Ultima 
epidemie datează d>n 1815, 
aşadar, în termeni istorici, 
foarte aproape de noi. O- 
biectiv vorbind, epidemiile 
au condiţionat de altfel 
dezvoltarea umană mai 
mult decât au făcut-o răz
boaiele şi diplomaţia, şi, 
fapt care se verifică şi în 
zilele noastre, societatea 
modernă nu este mai pu
ţin vulnerabilă în ’ faţa 
unor morburi de tipul ciu
mei ca acum o jumătate de 
mileniu. - 

Ca origine, mima nu este 
o boală biologic proprie fi

inţei omeneşti, ci rozătoa
relor. Şoarecii şi şobolanii 
„sălbatici" sunt cei care 
o transmit la cei „domes
tici", care la rândul > lor 
o transmit*, la om. Mijlocul 
de contaminare sunt puri
cii. Iată de ce există o le
gătură cauzală intra peri
oadele de foamete şi epi» 
demie. Când hambarel» se 
golesc şi şoarecii mor, pu
ricii se refugiază pe corpul 
omenesc în căutare de 
sâ.nge. Şi când bacilii se 
înmulţesc peste un anume 
prag, ciuma ajunge la sta
diul pulmonar, care este 
cel mai periculos, căci din 
acel moment contaminarea 
se face de la om la om, 
ca în cazul guturaiului, şi 
nu mai cruţă pe nimeni. 
De aceea, instinctiv, oa
menii au căutat să fugă 
din focarele în care ciuma 
a atins stadiul pulmonar, 
fapt ce , poate avea ca e- 
fect răspândirea epidemiei. 
Ceea ee este cu totul scan
dalos, ţinând seama de fap
tul că recenta epidemie de 
ciumă din India s-a declan
şat, totuşi, în anul 1994, 
este lipsa aproape totală

de antibiotice. Deoarece, 
de multa Vreme, tratată 
corespunzător, ciuma este 
o boală vindecabilă. Şi ceea 
ce se întâmplă acum pune 
o serioasă problemă mo
rală la nivel planetar. Căci, 
dacă ţările bogate se simt 
la adăpost (nu datorită 
cordoanelor sanitare, care 
la afluxul actual de popu
laţie sunt practic inefi
ciente, ci datorită abun
denţei de medicamente din 
aceste ţări (!), lipsa de inte
res pentru rezolvarea pro. 
blemelor de fond din „lu
mea a treia" poate fi con
siderată, fără exagerare, 
drept o adevărată crimă.
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„Războiul” 
porum beilor

Un nou capitcd se adaugă lungului şir de şicane 
dintre SUA şi Iran: acela al porumbeilor din Qom. 
Şeful justiţiei iraniene, ayatolahul Mohammad Yazdi; 
l-a atacat virulent pe purtătorul de cuvânt al adftfl-! 
nistraţiei americane, care stigmatizase cu o săptămâni 
înainte forţele de ordine' iraniene pentru' că luaseră 
gâtul „islamiceşte" la cea. 12000 de porumbei. Zbu
rătoarele din care Picasso făcuse, dacă ne mai amin
tim, un simbol al păcii, se făcuseră vinovate de a fi 
.impure", şi -deci de a fi profanat locurile sfinte.

Ironia americănească nu a plăcut la Teheran şi 
ayatolahul Yazdi a ripostat la obiect, invocând aven
tura, altminteri deloc glorioasă, a puşcaşilor marini 
in Caraibe: „Asasinii poporului haitian nu vor reuşi 
astfel să-şi acopere masacrele demne de Evul Mediu 
pe care le comit pretextând că apără... drepturile o- 
mului". ' ’ . , ^

silier ştiinţific al lordului 
Louis Mountbatten, -numit 
în 1943 comandant suprem 
al forţelor aliate din sud- 
eStul Asiei şi apoi ultim 
vice-rege al Indiei.

într-un lung document 
din 1942, descoperit cin ar. 
hivele de război, de cer
cetătorul canadian Lorne 
Golde, Pyke ldudă fără 
rezerve proprietăţile eX- 
oepţionale ale gheţii: apa 
în stare solidă e înainta 
de toate un material mai 
economicos’ decât oţelul, 
său cimentul, pluteşte fără 
probleme, e Uşor de îm
piedicat să se iichefieze cu 
ajutorul materialelor ter- 
mo-izolante ■' şi sistemelor 
de răcire. Consilierul* lor
dului Mountbatten era. con
vins că zidurile de gheaţă 
ar putea reprezenta “ Uit 
scut rezistent împotriva u- 
cigătoarelor torpile ale sub
marinelor germane. Aşa- 
numitul „proiect Habbakuk'* 
a ajuns astfel pe biroul lui 
Winston Churchill. - Lipsa 
de mână de lucru şi difi
cultăţile generate de per. 
manentele ameninţări ale 
raidurilor aviaţiei germane 
a determinat însă "Marea 
Britanie sâ> delege Stelelor 
Unite eventuala construire 
a unui prim megaporta- 
vion din gheaţă. Cum însă 
puternicul aliat nu era in
teresat să renunţe Ia-folo
sirea în marină a» oţe
lurilor — au tergi
versat, şi in cele din. urmă, 
au „scufundat" • îndrăzne
ţul proiect.

Bikini
l

Bikinii lui Cindy 
Crawford, spada lui 
Highlaiider, chitara tui 
Erie Ctopton, pălăria 
canotieră a Iul ^Ma
gic" Johnso», tricoul 
galben .al; Iul7 Fignon, 
jeanşii iuf Pbil. Coltins, 
ochelarii Iul Elton John, 
costumul lui Catberine 
Dcneuve «Hb „Indochi- 
na" şi automobilul „Pe
ugeot" condus de Ray 
Charles iutr-un spot. 
Iată câteva din obiec
tele- expuse la Pari» şi 
vandali printr-o licitaţie 
publică pe 5 şi 6 octom
brie. F̂ondurile astfel 
rCalfiate vor fi donate 
asociaţiei JSolidariiă Si- 
da". Care speră să rea- 
Uzcze cel puţin un mi
lion de franci destinaţi 1 

i sprijinirii cercetărilor în / 
 ̂vederea combaterii te- ) 
 ̂ribilului flagel. |

s

AGENŢIA STORY PRESS

Cât de mult ne-ar plăcea 
nouă oamenilor sfârşitu
lui de veac XX să reîn
viem dinozaurii, a de
monstrat-o convingător 
succesul filmului „Juras. 
sic Park", Acum această 
idee este, ca să spunem 
aşa, cu un pas mai a- 
proape de realizare, deoa
rece două grupuri de cer
cetători americani au ex
tras din oase fosilizate 
fragmente de DNA, aşa
dar de cod genetic, ale 
teribilului „Tyrannosa.

Jurassicul în laborator?
urus rex“, cel care cu 
65 de milioane de ani în 
urmă .semăna panica pe 
planeta noastră. DNA-ul 
conţine programul de 
construcţie al întregului 
organism, deci, pornind 
de la dublul filament de 
acid dezoxiribonucleic,. e 
posibil, în teorie, să re
producem întregul animal. 
Ştirea că profesorii Scott 
Woodward şi Jaek Hor- 
ner (acesta din urmă con

sultant al regizorului 
Spielberg pentru amin- • 
<titul film) au reuşit să 
izoleze şi -să cloneze (să 
multiplice) codul genetio 
al străvechii reptile , a 
apărut în tabloidul* lom. 
donez „Sunday Times" 
din 25 septembrie a.c., 
care nu este o revistă 
ştiinţifică. Deci, - trebuie 
tratată cu precauţie. Dacă 
ar corespunde însă rea
lităţii, înseamnă că ■ sun

tem în faţa unei reuşite 
• intr-adevăr excepţionale. 
Căci, până acum, se ştia 
de recuperarea DNA-ului 
doar în cazul unor in
secte înglobate în chih
limbar, cu o vechime în
tre 20 şi 120 milioane de 

(ani. Şi încă şi în aceste 
cazuri unii oameni - de 
ştiinţă se declarau scep
tici, considerând că nlci- 
un material genetic nu 
poate rezista aşa de în
delung proceselor de o- 
xidare.

(
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I REFLECŢIA SĂPTĂMÂNII
■  © „Memoria e asemenea unei galerii |
■  în oare agăţăm tablourile întâmplărilor din j

- i

I
•  •  • • •  *

viaţa noastră
CIAN DAVLI I

MOZAIC SPIRITUAL
© „Ceea ce nu a putut face ştiinţa, adesea a re- 

zolvat timpul**. - .
Seneca

■ 0  „Dacă copiii ar creşte mai departe aşa cum se 
arată la început’ am avea numai genii**.

" Goethe ;'';Vv ; ■
O „Plictiseala este unui din lucrurile, pe care nu 

ie-a făcut natura, dar pe care omul a inventat-o pen
tru propriul său chin**.

’ ~ • ■ Oxenstierna : ,
0  „E paradoxal că spre exteriorizară tind înde

osebi oamenii care nu au ce să exteriorizeze. Omul 
substanţial este de obicei inhihitiv**.

Lucian Blaga
0  „Prostul care are memorie straşnică e plin-.de 

idei şi de fapte, dar nu ştie să tragă concluzii din «Ier 
aici e totul**.

Vauvenargues 
Selecţie de ILBE LEAHU

•  La. bar:

— Vă recomand acest 
cocktail minunat, sirf
■ •*-' prostii! N-am văzut 
pe nimeni să bea din po- 
şirca asta! ' '
: Atunci să vă servim

un coniac? -
: — Asta-i bună! Din ăsta
bea tot oraşul...

•  Pe un şantier de con
strucţii:

— Măi Pândele, de ce 
te-ai gârbovit aşa? Parcă 
ai duce o greutate mare.
*— Păi, nu vezi? • Port 

un sac cu ciment.
— Ce sac? Nu văd nimic!
— O, iar am uitat sâ-1 

iau!...

•  Familia Popescu ur
mează să-şi cumpere o ma

şină nouă. Fiecare se fră
mântă: ,

Tatăl: Cât consumă la 
suta de kilometri? , 

Mama: Ce culoare are ? 
Fiul: Oare atinge 150 de 

kilometri pe oră?
Vecinii: De unde are 

Popescu atâţia bani?!

•  — Cum ai ajuns aici 
în închisoare?

— Pentru că sunt un oro 
distrat. Am vrut s-o ră
pesc pe logodnica mea dar, 
în învălmăşeală, i-am luat 
numai cerceii...

Culese şi prelucrate de 
1LIE LEAHU

Vin ploile
. Nu ftii-au plăcut nicio
dată ploile reci de toam. 
nă care se cern din norii 
plumburii ce parcă se 
sprijină pe acoperişul ca
selor. Aceste ploi ee-ţi 
ruginesc oasele şi totul e 
umed din. cauza lor! Nu
mi place să umblu prin 
aceste ploi, aş sta mereu 
în casă la căldură în faţa 
unui" ceai aburind şi a 
unei cărţi ce-mi poate 
captiva atenţia încât. să 
uit că afară plouă rno- 
căneşte. Nu-mi plac plo
ile de toamnă, nu mi-au 
plăcut nici în . copilărie 
când ne împiedicau joaca, 
ştiind că aceste ploi a- 
rată sfârşitul definitiv al 
verii, dar bunicul meu 
răsUcindu-şi mustaţa albă 
îmi spunea blând:

— „E bună ploaia asta 
pentru grâu, o să vezi 
ce gust bun va avea pâi_ 
nea anul vii tar pe vremea 
asta!"

Şi parcă mă mai’ liniş. 
team, suportam chinul 
rece şi parcă intermina
bil ce mi-1 aduceau ploile 
de toamnă. - ■'

Nu-mi plac ploile de 
toamnă şi mereu în acest 
timp simt mâi multă ne
voie de tandreţe . şi căi. 
dură sufletească, ca o 
compensare a tristeţii şi 
frigului ce mă cuprind, 
Iar dacă totuşi vin ploile
de toamnă îmi spun, cu 
siguranţă, că după fie
care nor se ascunde Soa
rele şi după ploaie mereu 
va răsări şi mai luminos 
blândul Soare al toanţnei 
şi mă mai bucur pentru 
grâu şi pentru fiecare 
strop de ploaie care nu 
peşte multă vreme ya că
dea sub forma miraculo- 
şilor fulgi de( nea; y

INA DELEANU

■T.

în proverbe
ie „Râsul e frate cu plân- 

sul“.
e „Râsul peste măsură 

te arată de om prost" 
e „Râsul este o insultă 

a nenorocirii".'
e „Nu râde de alţii, ui- 

tă-te la tine".
•  „La râs să nu te por

neşti CU hohote nebuneşti, 
că prost la) minte te arăţi".

Proverbe- româneşti •
- •  „Râsul este din belşug 

în gura proştilor".
Proverb latin, 

e „Plânsul plâns aduce 
râsul — râs".

e „Râsul i-e plânsului 
frate". .

Proverbe armeneşti
•  „Un. elefant se cu

noaşte după dinţi. O perlă 
se cunoaşte după cum piu. 
teste pe aţă. Un bărbat se 
cunoaşte după cum vor
beşte. Par o femeie se cu
noaşte "după râs".

*•++■*’:■*■*■* * »»»♦»»
ORIZONTAL: 1) Simbol 

peremptoriu al reprodu. 
cerii oprite; 2) Stele că
lăuzitoare- în ' universul 
creaţiei — Pomelnice scrise 
pentru iertarea păcatelor ; 
3) Casa populară a depu
nerii aurului din spice — 
Bucată vieneză bătută in
tr-o anumită măsură; 4) 
Tactică constructivă in spri
jinul apărării — Motiv pei
sagistic în galanteria rustică; 
5) Refugiul trist al toam
nelor târzii — Cotlonul 
vulnerabil al minciunii cu 
mustăţi; 6) Ruperea podu
lui sub greutatea luptăto
rilor — Elemente ponderale • 
aplicate în stil mare; 7) Va
rietate agrestă de ţelină mu
rată — Constituie indubita
bil o bază de aprovizionare;
8) Folosită frecvent pentru 
fortificaţii . — Reclamele 
luminoase ale ospitalităţii;
9) Detaliu istoric al unor 
vremi de basm — Numă
rul unu mondial în lumea 
afacerilor; 10) Consemnate 
de facto apte pentru re
producere.

VERTICAL: 1) Posesor 
al unor însuşiri remarca
bile; 2) Vin la masă cu un

Citate şi locuţiuni latine
•  Factotum (Cel însărci

nat cu toate) -— în sens’ i- 
ronic: om care. şe amestecă 
în toate, sau care Vrea să 
dea impresia că totul de
pinde de el.

-' •  Festina lente ■ (Gră- 
beşte-te încet), — cuvinte 
atpibuite Iui. Augustiis. Re
zultatele bune nu se obţin 
în grabă)

• Fiat lux! (Să. fie lu
mină!) — această expre. 
sie a ajuns deviza raţiunii 
şi în „ genere a oricărei 
mari descoperiri: Guten- 
berg (140#—1468), inventa
torul tiparului, e înfăţişat 
ţinând în mână un sul de 
hârtie pe jumătate desfă
şurat pe care se citesc cu
vintele: Fiat lux!

•  Gaudeamus igitur (Să 
ne bucurăm, aşadar I) —

începutul unui’ vechi cân
tec al studenţilor germani, 
devenit azi imn al studen
ţilor de pretutindeni,

•  Ab absurdo (Prin ab
surd) — raţionament prin 
absurd, metodă prin care 
se urmăreşte, stabilirea a- 
devărului prin afirmaţii, 
demonstrând absurdul con
trariului. - - -

•  Cârpe diem! (Bucură-te 
de ziua de a z i ! ) Horaţiu 
în „Ode": viaţa e scurtă, 
nu trebuie să-pierzi în Za
dar nici o clipă. Mai are 
şi sensul: nu-ţi împovăra 
sufletul cu nădejdi şi pro
iecte a căror împlinire e 
situată într-un timp prea 
îndepărtat.

Selecţie d«r -\r.rr:r 
. ILIE LEAHU
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Fără cuvinte.

Desen de C-TIN GAVBîlA

buchet original — Ghid e- 
femer de bună purtare îh 
societate (pL); 3) Certificat 
pentru „magna cum la- 
udae" — Proverbialul sim

bol al nudităţii pure; 4) 
Rcplay aplicat to- caz de 
recidivă — Boabele de 
cărbune-.-ale cochetăriei; 5) 
Stop executat fără nici-o
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greutate incipientă — Iz
vor legănat de braţele to
ride ale - soarelui; ’6) Bene- 
ficiarul cămării posmagilor 
gata muiaţi — Factor co
mun al unor reiaţii de- si
militudine; 7) Subiecte a- 
junse în faza de congestie
— Centrări pe centru e- 
fectuate la fotbal!; 8) Con
stituie uneori substanţa 
Unei ghicitori „•— Forme de 
afecţiune specifice ado
lescenţei; 9) Insensibili 
spectatori la amurgul zei
lor — Vorbit de rău ca 
Ia uşa cortului; 10) Navete 
spaţiale cu racorduri te. 
restre.

VASILE MOLODEŢ

DEZLEGAREA CAREULUI 
„REFERIRI" APARUT ÎN 

ZIARUL NOSTRU DE
sâmbătă trecuta:

1) CATELANDRU; 2) E- 
TERI — ARAB; 3) LlTA
— OCĂRI; 4) ENE — A- 
NEMIC; 5) RS — ETOLA
— U; 6) I — URARE — 
SI; 7) TERASA — SET; 
8) AGATA — GAMA ; 9) 
TATI — FILET; 10) ELEC
TORATE.

•  • •  • •  • •  • •

Alimentaţia în  
anotimpurile reci

Asigurarea unei alimen
taţii corecte în anotimpu
rile reci trebuie să aducă 
organismului un flux con
tinuu, echilibrat de factori 
nutritivi, ţinăndu-se sea
ma de trebuinţele alimen
tare legate de vârstă, sex 
şi diverse stări fiziologice. 
Iată câteva recomandări 
privind alimentaţia în tim
pul rece:

Se vor folosi, pe cât po
sibil, legumele păstrate în 
stare proaspătă (varză, co
nopidă, morcovi, ţelină, 
gulii, cartofi, sfeclă roşie, 
ridichi şi altele). Sursă 
principală de vitamina 6, 
varza murată va avea va
loare crescută în cazul pre
parării ei combinată ■ cu 
varză crudă. Este bine de 
ştiut că hreanul, un codi- 
ment specific iernii, con
ţine cca 7® mg la sută vi
tamina G, dar se reco
mandă a fi răzuit pe râză
toare inoxidabilă şi nu
mai în,ainte de a fi folosit.

Glucidele, unele sub

stanţe minerale (fier, cal
ciu), vitamine din grupU) 
B şi carotenul se vor asi
gura prin fructe uscată 
(mere, prune, caise, sta
fide, smochine, nuci) care 
vor înlocui în parte dul
ciurile rafinate ce dezechi
librează raţia alimentară şl 1 
predispun la apariţia ca-» 
riilor.

Zahărul înlocuit parţial 
cu miere va asigura orga
nismului substanţe mine
rale, vitamine şi unele 
enzime. Laptele, brânzetu. 
rile vor completa necesa
rul de proteine cu valoare 
biologică ridicată. Consu
mul, de untură şi carne de 
porc va alterna cu uleiu
rile vegetale, cunoscând 
riscul crescut al ateroscle- 
rozei în cazul consumului 
grăsimilor bogate în co
lesterol.. ,

Este bine, pentru a asi-» 
gura o bună digestie şi a- 
similaţie, ca alimentele sâ 
fie consumate calde. (N.Z.)



CRONICA FILMULUI PHILADELPHIA i \

-i

‘

V

Imaginile din prege- 
neric ale oraşului ame
rican care dă şi titlul fil
mului, cu săraci şi bogaţi, 
Ctt albi şi negri, cu peri
feriile si centrul, cu ora
şul vechi şi cartierele 
noi, cu oameni care râd, 
te grăbesc sau hoinăresc, 
este locul unde se desfă
şoară povestea filmului 
Iui Jonathan Demme, re
gizor care a făcut şî 
„Tăcerea mieilor" şi care 
nu şi-a propus să exploa
teze dorinţa spectatoru
lui de a se înduioşa la 
suferinţa aproapelui. 
^Philadelphia'1 nu este o 
poveste „de dragoste şi 

la homosexuali'-*, 
este nici măcar un 
despre ei, ci un film 
aduce pe banca n- 

curaţilor discriminarea, 
intoleranţa şi injustiţia 
socială.

Un avocat, Andrevv 
Beckett, abia angajat la 
p mare firmă pentru ca- 
Etăţile 'sale profesiona
li. este concediat pentru 
că s-a aflat că este sero-

şi sfârşitul este iminent, \ 
verdictul râmă"» favira-i 
bil lui Andri*. : plata / 

-a)

! i

pentru
V

pozitiv. £1 dâ firma în 
judecriă fiindcă ştie că
adevăratul motiv nu este 
boala, ci faptul că este 
homosexual. Dovada cla
ră este că, o eolegă, şi ea 
sero-pozitivă. nu a fost 
concediată. Refuzat de 
nouă avocaţi, S va apă
ra în cele din urmă un 
avocat de culoare, care 
ştie la rândul său ce este 
discriminarea şi că drep
tatea este de partea 
clientului său. El, în nu
mele legii, este cel care 
trebuie şă-şi învingă pre
judecăţile proprii privind 
viaţa homosexualilor. Cu 
toate că timpul se scurge

lui Andf”  
unor despăgubiri 
umilinţe morale.

Dar, dincolo de acestea, i 
regizorul Jonathan De.ti- ; 
me, având la bază un V 
scenariu sobru, riguros | 
construit, a reuşit să 
scoată o poveste bulver- 
santă, un strigăt teribil 
împotriva discriminărilor 
şi prejudecăţilor de tot 
felul, care să contribuie 
Ia dezbaterile asupra dis- 
criminărâi faţă de homo
sexuali şi faţă de bolna
vii de SIDA, Pentru că, 
fără a fi formulată, dar 
mereu prezentă In sub- 
text, este Întrebarea] 
Cine ne'dă dreptei să 
condamnăm la moarte so
cială' un hm: care, - ori
cum, va plăti cu viaţa 1 
păcatul de a fi în afa- \ 
ra „normalului". 4

Adăugăm, la cele de t 
mai sus, doar numele ce- i 
lor doi „principali": Ţom j 
Haaks (Leul de Argint şi i 
Oscar-ul 1994) şi acto- 1 
tul de culoare Danzel 1 
Washington; sperăm să ţ 
fie suficiente argumente i 
pentru a vă stârni curio- 7 
zitatea. „Philadelphia" \ 
este un film care în- ţ

' I

FIRMA SIMAL EXIMi
S.R.L. DEVA

decder autorizat al firmelor :

GRUNDIG, SON? şi HUSQVARNA 
Vă oferă următoarele produse :

televizoare color, video şi caseto- ; 
[ foame Grundig şi Sony ; \

\
[

i l

J

!

i

maşini de cusut Husqvarna — 
Suedia;

•  ferăstraie şi motocositoare
Husqvarna ;

•  mobilier pentru birouri;
•  mobilier pentru sufragerii, dormi- j

toare şi bucătării.
TOATE PRODUSELE LE GĂSIŢI NU-1 

MAI LA NOI, LA PREŢURI DEOSEBIŢI 
DE SCĂZUTE! '

I I

1

VINDEM ŞI ÎN RATE 
la magazinul nostru de lăngă testau-\ 

rantul „LlDO“. }
Pentru informaţii suplimentare for-j 

maţi 054 — 624550 ; 625267. 1
VĂ AŞTEPTAM !!!

deamnă la reflecţie, . care i 
pune întrebări grave, râs- î
colitoare. puternic an- \ 
corate in realitatea a- 1 
cestui sfârşit de secol şi / 
de mileniu! .Filmul va ** J 
prezent pe ecranele ci- ţ 
nematografelor din Deva i 
(25—27 octombrie) şi Hu- / 
nedoara (28—30 octom- ) 
brie). ^

Prof. )
MIHAELA TARNOVSCIII )

GTI COMPUTERS S.R.L.
I

O f e r ă :
•  PC 486 SLC/33

I

1 850 000 lei *I

I

•  PC AT — 486 SLC 2/50, '66
•  PC AT — 486 DX/40, DX 2'66 
Orice alte configuraţii* componente

Informaţii la tel/fax 623717.
(90894)

i

i î

S.C. JEtWT“ S.A.
Huntdoara-Deva
Str. Griviţei, nr. 37 

Organizează concurs de selecţie pen
tru ocuparea postului de 

•  MANAGER '
Condiţiile de participare sunt cele 

prevăzute de Legea nr. 66(1993 şi Nor* 
mele Metodologice nr. 1/1994, publicate 
în M.O. nr. 54/2. 03. 1994.

Documentele de prezentare a socie
tăţii pot fi consultate la sediul acesteia.

Candidaţii vor depune ofertele în plic 
sigilat, cu îndeplinirea condiţiilor legal 
:$« termen de 30 de zile de ta data ultimei 
publicări.

Relaţii suplimentare la telefon nr. 
614408. (D.P.)

ARDEALUL S-ADETA  
Str. Piaţa Victimei, nr. 8, Deva 
Organizează concurs de selecţie pen

tru ocuparea postului de 
•  MANAGER 
Condiţiile de participare sunt cele pre- 

;! văzute de Legea nr. 66/1993 şi Normele 
Metodologice nr. 1/1994, publicate în 
M.O. nr. 54/2. 03. 1994.

Documentele de prezentare a socie
tăţii pot fi consultate la sediul acesteia.
.  ̂ Candidaţii vor depune of ertele în plic 
sigilat, cu îndeplinirea mnMţulbr legale, 
în termen de 30 zile de la data ultimei pu
blicări.

Relaţii suplimentare la telefon nr.
m m . (djp.)

\

SĂWĂMÂWA
T V

te ; 12,00 Teatm liric (r); 23,35 Videocli- 
puri; 15,00 Lhnbi străine ţr|; 16,00 Dese
ne animate; lţ3G Succesoarea (s); 17,00
Măseaua de minte ; 17/40 Mala Mujer (s);
20,00 Actualităţi: 20,40 VideosăfeUt; 21,00 
TVM • Mesager; 21,30 Tribuna non-
conformiştilor ; 82,00 TV 5 Europe; 23,45
Eurogol.

rialul durerii: Aiud, epicentrul infernu
lui; 6,00 Serial. Fersyte Saga (ep. I*).

Luni, 24 octombrie
Miercuri, 26 octombrie

TVR 1
10,00 Interferenţe; 14,00 Actualităţi ; 

l i ,»  TVR Iaşi ; 14,50 TVR Ctaj-N. ; *Ş,25 
TVR Timişoara; 16,00 Actualităţi; 16,10 
Ziua Organizaţiei Naţiunilor Unite; 16,25 
Turism şi agroturism; 11,00 Emisiunea in 
limba maghiară ; 18JJ6 Desene animate;
19,00 De luni până luni; 19,30 Serial. Sal
vaţi de clopoţel; 20.00 Actualităţi; 20,45 
Teatru liric ţ 22,25 Transfera tor; 23,20
Actu Jitâţi; 23,40 Cultura în lume; 0,10 

'.Reprim a treia.

TVR 2
14,i» Actualităţi; 1|J0 Politica 

Ideal şi real; 15,05 r Videoclipuri; 1540
Atlas ţr); 16,00 Desene animate; l tR  
Serial. Succesoarea: 17/00 fn direct: ee«- 
MOdar 17,40 Serial. Maia Mujer{82); 1838 
Ia fata Dvs.; 29/00 Actualităţi; 21,00
TVM •  Mesager; 22,00 TV5 Europe; 
22,30 Serial. Santa Barbara (33); 23,45
CteodojiOT de ia Mont Saint-Michel 
(Cfl); ILJO Jazz—club.

TVR 1
7,0# Telematinal ; 10,20 Desene ani

mate ; 11,50 Gaticui american (do); 12,20
Mala Mujer (s/r); 14,10 TVR Iaşi şi Cluj- 
Napoca; 16,10 Magazin sportiv; 17,00
Recitai: Mircea Vintîlă; 17,15 Arte vi
zuale ; . 17,40 Povestea vorbei; 18,00 De
Ia lume adunate...; 18,30 Desene anima
te ; 19,00 Timpul Europei ; 19,30 Serial.
Salvaţi de.clopoţel; 20,00 Actualităţi •  
Meteo «Sport; 20,45 Film serial. Dr. 
Quinn (ep. 22); 21,45 Noi frontiere; 22,00 
Reflecţii rutiere; 22,30 (Confluenţe; 23,00 
Coca Cola- Super Jazz Festival, organi
zat de TVR (d).

TVR 2
7,00 La priite oră; 9,00 Ora de mu

zică; 10,00 Telejurnal Woridnet; 10,30 
Magazin satelit; 12,00 Noi frontiere (S|; 
13,30. Confluenţe ; 14,10 M attel social;
l5,00 Limbi-străine (r); 16,00 Desene anl- 
mate; 16,39 Serial. Succesoarea: 17,00
Ceaiul de la ora 5; 19,00 Emisiune In
limba germană; 20,00 Actualităţi; 20,40 
Ritmuri muzicale; 21,00 TVM •  Mesa
ger ; 21,30 Pro memoria ; 224# TV 5 Eu
rope ; 22,30 Santa Barbara (Serial); 23,15
Eurogol; 23,45 Nocturna pop-rock.

veri.

Vineri, 28 octombrie
TVR 1

Marţi, 25 octombrie
TVR 1

' TVR-- 2
7,00 La prima oră; 9)00 Ora de mu

zică; 10,09 Telejurnal Woridnet; 16,30 
Mag. CFI; 12,00 Gong (r); 13/0# Pasiuni 
şl pasionaţi; 14,1# Serialul serialelor ; 
14,35 Mama Jo (s); 15JJ9 Orizont cultu
ral; 16,00 Desene animate; 16J0 Succe
soarea (s); 17,40 - SCeia Mujer fs); 18,30 
Emisiune în limba maghiară; 29(99 Ac
tualităţi; 20,40 Ritmuri muzicale: 21,00 
TVM •  Mesager; 22,00 TV 5 Europe; 
22,30 Serial. Santa Barbara (34); 23,15
Cafeneaua literară.

7,00 TVM • Telematinal; 10,05 Muzi
că uşoară ; 10,59 CurcuteO; t§#6 Se
rial (r): Mala Mujer; 44,15 TVR Iaşi; 
14,55 FOTBAL: Dinamo — Univ. Craiova 
e In pauză: Actualităţi; 16,45 Emisiune 
în limba germană; 17,45 Pro Patria; 19,00 
Casa Hiett (ep. 7); 29,09 Actualităţi; 20,4S 
Tezaur folcloric.; 21,39 Film. Minciuni 
sfruntată (SUA, 1989) cu Victori* Princi
pal ; 23,05 Coca Cola Super Jazz. Festi
val, organizat de TVR (d); 23,50 Viaţa 
parlamentară; 0,50 Cinematograful de 
noapte.

Duminică, 30 octombrie
TVR 1

TVR

7,09 TVM •  Telematinal; 10,20 De
mne animate; 10,50 Limbi străine; 11,50 
Magazin TVE ; 12,20 SeriaL Mala Mujer 
fr); 14,10 TVR «aşi şi Cluj-N.; 16,10 Fit 
<n însuţi ; 17,00 Convieţuiri; 18,30 Desene 
animate; 19,00 Clio ; 19,30 Salvaţi de
clopoţel (s); 20A0 Actualităţi; 20,45 Film. 
Maigret se înfurie (Franţa/Italia); 22,20 
Reflector; 23,15 Actuaiitâţi; 23,35 Gong!

Joi, 27 octombrie

■ t v b  2 -
7JK) La prima oră; 9,00 Ora de mu

zică ; 10,00 Telejurnal Woridnet; 40,30 
Caleidoscop satelit; 11,30 Desene anima-

TVR
7,00 TVM •  

nă din lumină. Ediţie 
rial. Mala Mujer (s);
Cluj-N.; 16J8 
nai; 17,00 Sub
Cronografii; «8,25
19,00 Medicina pentru toţi; 19,30 Serial. 
Salvaţi de clopoţei; 20,00 Actualităţi •  
Meteo •  Sport; 20,45 Serial. „Wallen- 
berg": povestea unui erou (SUA, 1984); 
21,45 Studioul economic ; 22,25 Merno-

107*5 Lumi- 
pecială ; 12^0 Se- 
14,10 TVR Iaşi şi 

internaţio- 
iatrebării; 18,00 

animate;

2
7,00 La prima oră ; 9/00 Ora de 

că; 10,00 Telejurnal Woridnet;
Magazin CFI; 11 „30 Desene
13,00 Vârstele peliculei (r); «4,00 Actua
lităţi ; 144» Varietăţi; 16,00 Desene ani
mate ; 16,30 Succesoarea (r); 17,00 Arena; 
18,08 Videoclipuri; 18,10 Serial. Maia
Mujer ; 19,00 Concertul Orchestrei Naţio
nale Radio; 21,00 TVM •  Mesager; 22,00 
TVSEurope; 22,30 Muzica e viaţa mea; 
23,1» Teatru TV.

*

nul; 12,30 Alfa şi Omega; 1440' TUR
NUL BABEL e Desene animate •  Servi
ciile secrete (s); •  Baschet masculin
Steaua — Elba Timişoara (direct — rep. 
a H-aţ; SeriaL Beveriy Mills, 09210 ; I8,:m 
Mapamond; 1945 Teloenciclopedia ;
20,00 Actualităţi; 20.3J SeriaL Mancuso 
de la FBI (15): 21,30 Şpriţul de la oră
*0,..; 23,30 Săptămâna sportivă ; 23,00 
MTV — Enro Top 20 ; 23̂ 55 SeriaL bfed- 
die şi Davtd; 0,50 Concert. Richi e Po-

; TVR
8,00 întâlnirea de sâmbătă •  TVRA 

Cluj-N.; 13J» Est meridian • Magazin
dă sfârşit de săptămână de la Iaşi; 16,00 
Desene ananate; I640 Succesoarea (se
rial); 18,00 Tradiţii; 18,30 Convieţuiri; 
10.» Pariaţi pe campion i; 20,00 Actua
lităţi ; 20,30 Ritmuri muzicale; 21,Oi)
TVM •  Mesager; 21,30 Planeta Cinema 
— 100; 22,00 Santa Barbara (serial);
22,45 Interferenţe (r); 23,45 Jazz — ma
gazin ; 0,15 Umor şi muzică.

Bună dimineaţa l; 940 Clubul lui 
Gulii»-er; 10,00 SeriaL Fantastica fam.
Mellop; 10 Lumină din lumină: 11,30 
Viate teiului; 13/90 Melodii populare ;
14,20 V1DEO-MAGAZIN •  Schiţă de por
tret pratru temea de mâine; 17JW Serial. 
Star Trek (ep. 45); 19,15 Robingo (cs);
20,00 Actualităţi; 20,40 Film. Cei trei
muşchetari (Anglia, 1974); 2245 Avanpre
mieră ; 22,45 Arhitectură şi geografe
sacra: ParisuL arcă a timpului; 23,45 
Actualităţi; 1/05 Pe ultima rată de metri.

. TVR 2 ■
8,90 5 x 2. •  Magazin duminical de k» 

Iaşi; 13,00 Dr. Quinn (s/r); 1446 Film.
Rămânerea {România, 1991); 16,80 Dese-t^

Sâmbătă, 29 octombrie
TVB I

7,00 Bună dimineaţa de la Iaşi!; 9,16 
Tip-top, minî-top ; 10,00 Serial. Eu şî Mc 
Gee (ep> 4); 10,30 Pas cu pas ; 11,39 Ecra

ne animate; 16,39 Serial; 17,90 Serate 
TV ; 19,30 Oraşe şi civilizaţii j 29,00 Ac
tualităţi ; 2940 Ritmuri muzicale; 21,00
TVM •  Mesager; 21,30 Sport
22.00 Pnesis; 22,15 La puterea a
23.00 Santa Barbara (s., 37): 23,45 fe
căutarea umorului pierdut, cu Dana DegarU 
şi invitaţii săi. • — ---

■ i
A

.
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Vocea Amc

Sâmbătă, 22. X.
- 8,09 BBC; 8J0  Muzică 
popul»*; 9,99 Cafeluţa 
de dimineaţă; 10,00 Fun- 
Gabi; 12,00 Adolescenţa;
14.00 BBC; 14,30 Mori- 
ci ; 19,09 Tnsrisf — club; 
19,30 Ziua a VI-a (I) ;
18.00 BBC; 19,00 Ziua a 
Vl« (partea a Il-a>; 21M  
BBC : 21,30 Muzică; 22,00 
Radio discoteca pe 89,3

Duminică, 23. X.
8,00 BBC; 8,39 Muzică 

populară ; 9,99 Amfitea
tru ; 10,00 Ritmuri du
minicale; 11,99 Vocea A- 
imerieiî (topul Cassey 
Kasent (1>; 14,09 BBC;
14,30 Vocea Americii 
(II); 15,00 VVeek-end ra-
cfio (T); I8JB9 BBC ; 19,00 
VVeek-end «adio (11); 21,091 
BBC : 21,3» 1.0 re songs; 
0,00 Vocea Americii.
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J SOCIETATEA COMERCIALĂ „CUARŢ* I 
I S.A. VRICANI |
|  Judeţul Hunedoara, cu sediul în str. |  
I Republicii, nr. 64 A* |

ORGANIZEAZĂ |

I pentru, ocuparea postului de 
j + MANAGER I
“ tn baza Legii nr. 6611993 şi a Norme- |  
I lor Metodologice de aplicare & acesteia, ifţ| 
I data de 25 noiembrie 1994, ora 10, la se- 1  

■  diul societăţii. I
JJ Candidaţii var depune ofertele i* pUr I 
I curi închise la sediul societăţii in termen |  
|  de 30 de zile de la ultima publicare, r 
|  Relaţii la tel 175. I

SUCURSALA JUDEŢEANĂ 
HUNEDOARA—DEVA I

S.C. „FAVIMEX COMIMPBX* S.R.L. |  
Distribuitor pe judeţul Cluj al fabricii f 

de bere S.C. „SILVIA11 S.A. Reghin, e»j 
contract de exclusivitate nr. 01994, având* 
sediul în CÂMPIA TURZH, str. Teilor, f 
nr. 29, jud. Cluj (Ştrand) va oferă la pre-f 
ţurile cele mai avantajoase următoarele a 
sortimente de bere : *

MUREŞ AN A, garanţie 11 zile, preţ§ 
390 leifst.; — r

•  BUCEGI, garanţie 90 zile, preţ 455
lei1 st. ■ ,m

•  SILVA, garanţie 90 zile, preţ 5201
lei/st. (navete 20 sticle). E
PREŢURILE INCLUD TVA şi trans

portul de la S.C. „SILVA“ S. A. Reghin 
până la depozitul nostru din Câmpia Tnt*. 
zii,

Contactaţi-ne urgent fa telefonul 004/ 
368670, între orele 8-—16, zilnic.

I

I

l 
I 
I 
I 
I 
l
I *
l 
l 
l 
I 
I 
I 
l 
I 
l 
I 
I
I _____
( M A N A G E R  î l »  4
|  conform Legii 66/93. |
I Ofertele se depun la sediul societăţii j

Idin localitatea Brad, judeţul Hunedoara,!
str. A. lancu, nr. 54, în termen de 301 

|zile de la ultimul anunţ. §j (92106) |

! S.C.A. CONSUELA IMPEX SRL I
I D E V A  I
! Oferă prin depozitul en gros, situat In 5 
■  Deva, str. Apuseni,, nr. 1 (fost ICRTll 
|  Deva) |
I •  conserve de legume şi fructe |

| ''i •  compoturi I
•  băuturi alcoolice şi sucuri, |

I la preţuri de producător. I
I Relaţii suplimentare la telefon nr. I 
j 626644 sau 627872. (92101) |

Anunţă agenţii economia şi persoanele \ 
fizice de pe raza oraşului Simeria deschi- \ 
derea J
AGENŢIEI BANC POST S.A. SIMERIA, J 

cu sediul în Simeria, str. 1 Decembrie, ; 
bloc Al, parter, începând cu data de 28.)  
X. 1994. J

Se pot deschide conturi de către a-- 
genţi economici şi persoane fizice pen
tru efectuarea de operaţiuni bancare.

Agenţii economici şi populaţia pot să 
efectueze depuneri în depozite pe 3, fi 

I luni şi 1 m, eu dobânzi avantajoase. 
Efectuează plăţi, tdocaţii pentru copii 

de vârstă şcolară.

CAMERA DE COMERŢ Şt INDUSTRIE 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA — DEVA

Organizează următoarele cursuri i 
•  CURS DE NEGOCIEREA ŞI DE

RULAREA CONTRACTELOR DE CO
MERŢ INTERNAŢIONAL, împreună eu 
PERCOMEX S.A. Bucureşti, la Deva, în 
perioada St oct. — 30 nov. 1994 şi Ia 
Petroşani, m perioada 7 ţwv . — 7 dec. 
1994,

• CURS DE INIŢIERE IN CONTA
BILITATE (noul sistam) Ia Deva.

Informaţii suplimentare şi înscrieri ~* 
la sediul C.C.I. Hunedoara — Deva, strw 
1 Decembrie, nr. 35, tel. 612924, 616792, 
fax 616973.

S.C. „LEGUMR.f^UC?rEw S.A. 
B R A D

Anunţă scoaterea ba concurs a postu-j
lui de

SC. INTERNAŢIONAL S.R.L. 
D E V A

DIN STOC
•  Fax-ori Bell Line 1800
•  Fax-ori Bell Line 1 900, 

cu robot
•  PC-wrl PS/1 — monitor 

monocrom
•  F€-ttri FS/1 — monitor 
- - wf er

Preţurile includ TVA.
Se pot lansa comenzi pentru luna noiem

brie.
Relaţii suplimentare la telefoanele 618205; 

612726. (D.P.)

— 896000 iei

— 1089 609 fai

— 865000 iei

— 1059 690 tei

V

S C, .QUÂSAR ELECTRO S.R.L.
„ DEVA B<JD«c«bal M.R parter '

TeUFax 911261 914993 *âmBţHBk,
VA OFERĂ CU PLATA IN RATE : T
* TV cotor WegawtslonSams un 9. Goldstar 
*Jn$bM complete de satelit 
•Frigidere slcongelatoare Arctic
* Vitrine frigorifice
* Vldeoplayer.VIdeorecorder 
'  Maşini automate de spalat

Toata gama de produse electrocasn ice ;*<>.-.enta
’x pe asemenea ,v* oferă EM GROS 
‘■fe. * casete audio si video Sachs
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BANCA nDACIAFELIX"S.A.DEVJ
VINDE LA

URMĂTOARELE:
i. Autocar, marca KTA, an fabricaţie 1989, 

39 tacuri. Licitaţia va avea loc in ziua de 
octombrie 1994, ora 10, la sediul băncii, bdul 
N. Bălcescu, bl. 34.

•  Apartament cu 3 camere, situat In Deva, 
Gojdu (zona Gării), bl. 50, ap. 11. Licitaţia va *- 
vea Ioc în ziua de 25 oct. 1994, ora 9, Ia se
diul Judecătoriei Deva, biroul executorilor 
judecătoreşti.

Apartament cu 2 camere, situat in De-; 
va, Aleea Romanilor, bl. 11, ap. 17. Licitaţia 
va avea Ioc în ziua de 25 octombrie 1994, oca 
9, la sediul Judecătoriei Deva, biroul execu
torilor judecătoreşti-

•  Apartament cu 2 camere," situat iu De
va» Aleea Moţilor, bl. P 4, ap. 64 Licitaţia 
avea Ioc în ziua de 25 octombrie 1994, ora 9» 
Ia sediul Judecătoriei Deva, 
lor judecătoreşti.

8  Atelier Autoservire, situat In Deva, stf.j 
Plevnei, nr. 14 şi autocamion marca 
596; nr. 5-HB-3966. Licitaţia va arvea Ioc in 
ziua de 26 oct 1994, ora 9, la sediul Jude-! 
căteriei Deva, biroul executorilor judecat 
reşti.

•  Apartament cu 2 camere, situat iu De 
va. Aleea Streitrful, W- 66, ap. 67. Licitaţia 
avea loc în ziua de 28. X. 1994, ora 9, la 
diul Judecătoriei Deva, biroul executorilor ju
decătoreşti.

•  Casă, curte şi grădină, situate fn Orăş
tic, str. 9 Mai, nr. 78. Licitaţia va avea loc 
In ziua de 28 octombrie 1994, ora 9, la 
Judecătoriei Deva, biroul 
toreş& - ' .

Informaţii suplimentare la sediul bandă! 
din Deva, telefon 626796.

S.G. Crăciun Comp.
S.K.C.

Complexul Bachre Deva
In incinta Complexului comercial 

BACHUS DIN DEVA S-A DESCHIS

MAGAZIN GENERAL 
SUPER MARKET

, aprovizionat din abundenţă numai cu 
PRODUSE DE CALITATE SUPERIOARA, 
LA CELE MAI MICI PREŢURI din judeţ:

Cele mai căutate şi difersificate pro■ 
duse alimentare, sucuri, băuturi alcoolice;

Cele mai fine şi rafinate produse
cosmetice;

•  Cea mai mare diversitate şi colo- 
ristică de MOCHETE din IMPORT şi IEF
TINE: numai 6130 lei/mp şi 9200 lei/mp 
la mochete speciale — (inclusiv TVA).

' VIZITAŢI SUPER MAGAZINUL 
NOSTRU care este DESCHIS zilnic de la 
7—20, INCLUSIV DUMINICA, de la 7— 
13.

K,:



VÂNZÂRI-
CUMPÂRARI

•  Vând teren intravilan
şi arabil 5600 mp. 628060, 
620382. (0090303)

•  Cumpăr urgent talon 
Fiat ftegata Diesel. Infor. 
maţii telefon 629098.

(0090305)
•  Vând casă (zona par

cului dendrologic), gaze, 
apă, canal, .pivniţă, tele 
fon, curent trifazic, scule, 
spaţii producţie, teren 800 
mp (loc de casă), căruţă, 
butoaie, mobilă, Telefon 
660497, toată ziua.

(91886)
. •  Vând iapă sură, 5 ani 
Şantandrei, nr. 56.

j  (91932)
.• :

•  S.C. Samanta, tel. 
716591, oferă ţigarete 
Timişoara : Snagov — 
360 lei, Carpaţi 
215, Bucegi — 210 lei, 
preţul include si TVA 

(91878)

• Vând casă, brutărie,
cu spaţiu comercial, zonă 
centrală, în Iiia. Telefon 
624013. ■■ (91927)

•  [Vând Dacia 500, Lăs
tun, Deva, tel. 616443.

(91928)
•  Vând generator cu

rent, pe benzină, preţ con
venabil, tel. 628591.

(91929)
•  Vând casă, gaz, apă,

telefon. Hărăului, 12, tel. 
615768. (91926)

•  Vând apartament 2 
camere, bl. 66, Micro 15, 
etaj 1, telefon 611421.

(91923)
•  ' Vând apartament 2

central, telefon 020523.
: (91922)

•  ’ Vând ppşrtamenttrei1 
camere, plus boxă, zona 
pieţei Informaţii telefon 
611183, după ora 17.

j: (91935)
•  i Vând remorcă auto, 

Germania, obiecte sanita
re, telefon 615581.

I- """ ' (91936)
•  [Vând compresor şi po

lizor; Relaţii la telefon 
624550. ' ‘ i

,.i; (91919)
•  Vând două pătule me

talice, pentru porumb, 
capacitate 6—7 mc. şi elec- 
tropalnn 1,5 plus f., telefon 
620719 sau 623693.

(91918)
•  Ş.C. Confort Plus Con.

struct SRL -Tâmpa vinde 
teren extravilan, la şo
seaua naţională, între Si- 
meria Veche şi Spini, lă
ţimea la şosea 50 m, su
prafaţa 14,78 ari. Vinde 
ciment alb, ciment negru, 
ipsos, var şi plăci de azbo
ciment, de la depozitul din 
Tâmpa, nr. 11,- tel. 661626 
şi 660285. (91916)

• Vând apartament 2 
camere, str. Libertăţii. De 
va, telefon 617925.

(91937)
• Vând 10 tone lucerna 

(nutreţ), preţ convenabil, 
telefon 616320. interior 454

(91939)
•  Vând televizor Nova,

color, nou. marcă germa
nă, diagonala 37 cm, tel. 
623783. (91915)

•  Cumpăr cuier pom.
metal, tablouri Bidermaier, 
plata deosebită. Relaţii 
01 -~ 6853173, 01 • —
6352397. (224)

• Vând apartament 3 
camere, Zarand, etaj 1. sau 
schimb cu 2 apartamente 
a trei camere, cu aparta
ment 4 camere, plus dife
renţă, tel. 622914, 620108.

. (91914)
e Vând apartament trei 

camere, bdul Deeebal, bl. 
5, ap. 27, etaj I, sc. B, 
Deva (Supermarket), zil
nic, ocupabil imediat.

(91880)
• S.C. S.I.H. SRL Hu

nedoara vinde en gros ulei 
floarea soarelui, la 1028 
lei sticla 1/2. Informaţii, 
tel. 717147. (91855)

•  Vând apartament mo
bilat, două camere, deco
mandat, parchet, etaj I, bo
xă, Deva, Liliacului, tel. 
624512, 614500, după ora 
18. (91830) ;

•  Vând apartament 2
camere, ultracentral, cu 
îmbunătăţiri. Deva, str. 
Libertăţii, bl. 1.4, tel. 
611856.' (91896)

•  Vând Ford Tranzit, în
matriculat, pentru trans
port marfă, sau persoane, 
telefon 619229. (91895)

•  Vând combustibil li
chid pentru calorifer, tel. 
641477 — Orăstie.

(91898)
•  Vând apartament 2

eaiiiere, =etej I. Informaţii'' 
telefon 671694. (91876)
- « Vând copiator. 3M,' 
format A 4. Tel. 621465, 
625207. (91945)

•  Vâpd apartament . 2 
camere, decomandate, cen
tral. Ţel. 615098, vizita-

bTl sâmbătă si duminică.
(91950)

• Vând rulotă, fabrica
ţie Germania, cu încălzi
re. preţ 3 000 DM. Tel 
620391. (91949)

• Vând dubă TV trans
port marfă şi persoane, 
motor Braşov. Rapolt, nr. 
129, tel. 669217.

-(91955)
•  Vând teren intravilan, 

zona Călugăreni, gaz, ca
nalizare şi boiler german 
cu flacără de veghe pe gaz. 
Deva, tel. 617610.

• Vând dozator suc şi 
casă, Pestişu Mare. . In
formaţii telefon 724573.

(1608)
• Vând apartament 2 

camere, Hunedoara, tele
fon 721509, după ora 10;

• (1609)
•  Vând apartament- 2

camere, etaj I, informaţii 
telefon 713115. '

(1610)
» a t . »_

• Vindem margari- 
nă,'250 grame, 446 lei, 
halva 500 grame, 950 
lei, ulei 1/2 kg, 1050 
lei (fără TVA). Hu
nedoara, str. C. Birsan, 
(centrul vechi). Tele. 
fon 713935. (1607)

#— •—
•  Vând teren arabil, Lun

ea Mureşului, sat Lăpuş- 
nic — Dobra, Simode 
Aron. (1587)

• Vând cazan ţuică, 100 1. 
cupru, neutilizat. - Tele
foane 714037, 718038.

(1585)
•  Vând apartament 2

camere, Hunedoara, posibi
lităţi de privatizare. Tel. 
616603. (1602)

•  Vând casă, Haţeg, str. 
Mihai Eminescu, 21. Rela
ţii telefon 714834.

(1605)
,«« *.*vând -caisă (gaz, garaj, 
grădină), Carol Davilla, 34, 
telefon 711334. (1569)

'• Vând apartament 2 
camere,. Hunedoara, Tran
dafirilor, nr. 2Sj ;î>îoe 29, - 
ap. 2t. - '(1587)

•  Vând' Dacia 1100, sta

re funcţionare, sau piese 
schimb. Telefon 770888.

(1611)
•  Vând Lancia Delta

Turbo Diesel, 87, 125 000
km. Telefon 716645.

(1588)
•  Vând garsonieră, con

fort I, Brad. Informaţii, 
la barul „Anca“. str. A- 
vram Iancu, nr. 62.

(2598)
• Vând VW Golf Diesel, 

neînmatriculat, m o t o r 
Câmpulung, ambele stare 
funcţionare. Tel. 650223.

' (9597)

•  S.C. SARGEŢIA FO- 
REST S.A DEVA vinde la 
licitaţie publică, în ziua de 
28 octombrie 1994, ora 10, 
mijloace de transport şi 
utilaje de construcţii. Li
citaţia va avea ioc la se
diul Autobazei de mecani
zare şi transport fores-- 
tier (A.M.T.C.F.), din str. 
C. A. Rosetti, nr. 2 şi se 
va repeta în fiecare vi
neri la aceeaşi oră, până 
la lichidarea mijloacelor 
fixe din liste. Lista cu 
mijloacele fixe şi preţuri
le de strigare se află afi
şate la sediul A.M.T.C.F. 
Deva. Informaţii supli
mentare la tel. 623608, 
623760 si 616706.

(91948)

Vând maşină scris şi 
radiocasetofon portabil. Tel. 
621815. (91859)

•  Cumpăr două jenţi
roţi Moskvici 1500. Deva, 
tel. 612564. (91911)

• Vând Nissan Sunny, 1,5,
an fabricaţie 1985, înmatri
culat, plus piese schimb, 
piese Opel Record 2,0 şi 
cumpăr talon Ford Sierra, 
combi, Diesel. Brad, 650353. 
" ' .4 (9525)

•  Vând garsonieră, con
fort I, cu balcon, zonă 
centrală. Brad, autogară, 
650353.

(9596)

•  Vând apartament _ 2 
camere, str. Zamfirescu, 
bl. D 3, ap. 1. Tel. 626834.

(0090306)

ÎNCHIRIERI
•  Caut de închiriat gar

sonieră sau apartament 
două camere, mobilate. 
Tel. 615527, orele 17—20.

•  Apartament de închi
riat pentru birouri, sau 
cabinet, str. A. Vlaicu, nr. 
44. Deva. Informaţii Ca
zan Mihai, corn. Sălişte, 
jud. Sibiu, nr. 1266, tel. 
69/553014. - (91854)

• închiriez apartament 
două camere, pentru fete,

- telefon 625533,
■ < (91921)

• Caut de închiriat a-
partament, sau garsonieră, 
central. Informaţii telefon 
614379. (91908)

• Caut de închiriat spa
ţiu pentru depozit en gros 
Tel. 613072 si 617448.

(91952)

OFERTE 
' DE SERVICII

•  începând cu data de
1 noiembrie 1994, va func
ţiona în Deva — Gojdu, 
bl. 50, sc. C, etaj I (viza
vi de brutăria Neamţ) CA
BINET MEDICAL PRIVAT 
— INTERNE, ALERGOLO- 
GIE — Dr, Demeter ÎOan 
(marţi, orele 15—17), GI
NECOLOGIE — Dr. De
meter Rodica (luni şi mier
curi, orele 14,30—18). Tel. 
613402. ' (91823)

•  Cabinet veterinar par
ticular — Deva, tel. 617085.. 
Vând căţei Doberman, 
chiuvetă inox, Germania, 
Telefon 617085.'

(91890)

•  Caut femeie îngrijit 
fetiţă 5 ani (zonă centrală), 
telefon 619348.

(91910)

•  Societate de con
strucţii angajăm de 
urgenţă inginer calcu
latoare, inginer con
strucţii civile industria
le şi agricole, ingi
ner instalator, econo
mist. Absolvenţi pro
moţia 1993—1994 —
bărbaţi. Relaţii la tel. 
617679 sau 615300.
V , (91941)

DIVERSE
•  începând cu data de

24. X. 1994, S.C. COMIM 
S.R.L. DEVA anunţă in
tenţia de' majorare a â- 
daosului comercial de la 
30 la sută la 100 la sută. 
Angajăm vânzătoare pen
tru comerţ ambulant. Tel. 
623517. (91925;

COMEMORĂRI
•  Dor nestins, lacrimi 

şi flori pe mormântul tău,
NAGY ALEXANDRU, 

la patru ani de la stinge
rea ta. Familia — Băcia.

(91909)

D E C E S E
•  Soţia Minerva, fiicele 

Lia şi Corina, • ginerii, 'ne
poatele anunţă cu durere 
încetarea din viaţă, după 
o grea suferinţă, a bunu
lui lor soţ, părinte şi bu
nic

ZASLOTI ARON 
(NiCU)

de 57 ani. înmormânta
rea azi, 22 octombrie 1994, 
ora 13, în localitatea Min
tia. Dormi in pace I Dum
nezeu să te odihnească !

(91943)

•  Amarnice regrete, la 
despărţirea de ginerele şi 
cumnatul nostru,

NICU ZASLOŢI
Victoria, Otilia si Iulian 

(91943)
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S.C SARGEŢIA FOREST S.A. 
D E V A

Cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie, 
nr. 30, jud. Hunedoara

ORGANIZEAZĂ
CONCURS DE SELECŢIE 

Şl DESEMNARE A MANAGERULUI 
în conformitate cu prevederile Legii 

66/1993 şi Normelor Metodologice.
Ofertele vor fi depuse în plic închis, 

le sediul societăţii, în termen de 30'zile 
de la data ultimei publicări a anunţului.

Relaţii suplimentare la sediul societă
ţii, telefon 61 16 60. (92104)

I
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S.C. HORTICOLA S.A. 
D E V A

Ferma viticolă Şoimuş vinde zilnic, inclu
siv duminica, între orele 8—18 :
, •  MUST — 600 Ici/ litrul
| în preţ se include şi TVA.

1 i« DIRECŢIA
i i SANITARA

A
1 A JUDEŢULUI

j 1 HUNEDOARA

| Organizează
[ 1 'CONCURS
j 1- % în data de 27 oc

*
1

j ocuparea postului de J
\ •  REVIZOR

Ziar editat de S.C. „CUVÂNTUL LIBER" S.A. DEVA 
J/20/618/1991 Cont 307050601 B.C. Deva Cod fiscal 2116827 
deva, Str. 1 Decembrie. 35 jud. Hunedoara. Telefoane: 611275;. 
612157:611269;625904fax6l806l .Consllluldeadralnlstratlef 
dumitru Gheonea • preşednte, Minei Bodea, VirgH Crişan, 
Tlberiu Istrate/ N lcdae TTrcob -  administratori. întreaga 
îăspunderepentruconţlnutularticoioiorpubllcateopoartăautorli , 
acestora. Tiparul executai la S C. „ROLIDAVA" S.A. DEVA. I

Ij CONTABIL — j
J studii superioare. J
J Relaţii şi înscrieri-{ 
|  le la Direcţia Sanita- J 
* ră, până în data de j 
126. 10. 1994. I

înlocuiţi Vechiul cu Noul

g g | |& j | . ă * a i

Aveţi un copiator mat vechi... nu va mai satisface dar totuşi 
vă mai serveşte chiar daca aproape tot timpul este defect şi vă 
costă mai mult ( nervi, bani). L-aţi pune deoparte, dar parcă 
totuşi mai valorează ceva...

Oamenii de (a MINOL TA au găsii soluţia ideală! cumpără 
Copiatorul vechi de ia Dvs. (indiferent de tipul acestuia) şi suma 
Oferită pe el se scade din preţul unui copiator MINOLTA nou.

Puteţi câştiga astfel, pe lângă satisfacţia oferită de calitatea 
uhUi copiator MINOLTA, până la 2.500.000 lei.

Surprize plăcute avem şi pentru cei ce cumpără un fax sad 
0 imprimanta laser MINOLTA.

Pentru a beneficia dc cele mai mari avantaje sunat/chiar 
acum  lai . .

MEMORII SERVICE S.R.L. HUNEDOARA 
dealer autorizat MINOLTA 

" T<H/Fax; 054.716.501 ; 054.713.045


